
Apie SB „Tauras“ 
 Beveik 100 bylų teismuose. 

 2 bylos Lietuvos Aukščiausiame Teisme. 

Sprendimai bus priimti 2013-06-26 ir 

2013-07-04. 

 Nepagrįsti turtiniai reikalavimai (pripažinta 

teisme). 

 Valdybos ir valdybos pirmininkės savivalė – be 

susirinkimo priimti sprendimai dėl darbuotojų 

įdarbinimo, dėl ES paramos atsisakymo. 

 Informacijos slėpimas. Teismai jau paskyrė 

mažiausiai dvi baudas asmeniškai pirmininkei 

dėl teismo reikalavimų nevykdymo, t. y. 

reikalaujamų dokumentų nepateikimo. 

 Nepagrįsti atsisakymai įtraukti sodininkų 

siūlomus klausimus į susirinkimo darbotvarkę. 

 Nepagrįsti atsisakymai sušaukti sodininkų 

susirinkimą 10 % bendrijos narių prašymu. 

 Didelė dalis bendrijos narių nepatenkinti 

susidariusia situacija. 



SB „Tauras“ išlaidos 

kelių priežiūrai 
pagal SB ,,Tauras“ išlaidų išklotinę 

Metai Išlaidos 
Išlaidos 1 

sklypui 
(/361) 

2006 1935,20 Lt 5,36 Lt 

2007 843,70 Lt 2,34 Lt 

2008 4182,62 Lt 11,58 Lt 

2009-05-01 
- 2009-12-

31 
701,80 Lt 1,94 Lt 

SB „Tauras“ kelių priežiūros mokestis: 50 Lt. 

Visa surenkama suma 50 Lt x 361 = 18 050 Lt. 



Atlyginimai sodininkų 
bendrijose 

Bendrija 
Sklypų 

skaičius 
Pirmininko 
atlyginimas 

SB „Vilnoja“ 
Vilniaus r. 

145 1000 Lt 

SB „Aušra“ 
Vilnius 

300 1500 Lt 

SB „Tolupis“ 
Klaipėdos r. 

600 1500 Lt 

SB „Vaiteliai“ 
Klaipėdos r. 

3000 1600 Lt 

SB „Tauras“ 
Iki 2013 m. 

361 1400 Lt 

SB „Tauras“  
nuo 2013 m. 3400 Lt? 



Dėl ES paramos atsisakymo 

 

 



Pasiūlymai kaip balsuoti 

1. Ataskaitos tvirtinimas. Ataskaita 

nebuvo iš anksto pateikta, todėl reikia 

sekti, ar nebandoma įtraukti tvirtinimui 

kitų klausimų. Spręsti patiems, ar tvirtinti. 

2. Revizoriaus išvadų tvirtinimas. 

Išvados nebuvo pateiktos iš anksto, todėl 

sekti, ar revizija išsami. Spręsti patiems, ar 

tvirtinti. 

3. Talkos organizavimas. Rengti 

savanorišką talką, panaikinti baudą už 

nedalyvavimą. 

4. Bendrijos valdymo tvarkos 

tvirtinimas: 

4.1. Palikti buhalterio etatą 

4.2. Panaikinti teisininko etatą 

4.3. BALSUOTI PRIEŠ ALGŲ DIDINIMĄ! 



Nustatyti atlyginimą (neatskaičius 

mokesčių) pirmininkei: 1400 Lt (kaip ir 

buvo) 

4.4. Balsuoti PRIEŠ įmonės samdymą 

dokumentams teikti. Tai – pirmininkės 

darbas. 

 Panaikinti mokesčius už dokumentų 

išdavimą. Išlaidas siūlyti įtraukti prie 

kanceliarinių išlaidų. 

4.5. Balsuoti PRIEŠ kreipimąsi į „Registrų 

centrą“ informacijos atnaujinimui. Siūlyti 

nariams patiems atnaujinti savo 

informaciją pranešant valdybai. 

4.6. Valdybos darbo reglamentas. 

Informacija nebuvo pateikta iš anksto, 

todėl spręsti patiems, ar tvirtinti. 

5. Nario mokesčio tvirtinimas.  



5.1. Balsuoti PRIEŠ nario mokesčio 

didinimą. Jį reikia mažinti, jeigu sumažėja 

darbuotojų. 

5.2. Mažinti kelių mokestį (žr. išlaidas 

kelių priežiūrai) iki 10-20 Lt (?). 

5.3. Mažinti stojamąjį mokestį iki 50 Lt. 

Netaikyti mokesčio paveldėjimo ir 

dovanojimo atvejais. 

5.4. Skolų už vandentiekį išieškojimas. 

Stabdyti teisminius ginčus iki Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo sprendimo. 

5.5. Kelių priežiūros įmonės samdymas. 

Spręsti patiems. 

6. 2013 m. sąmatos tvirtinimas. Balsuoti 

PRIEŠ sąmatos tvirtinimą. Mažinti išlaidas 

darbo užmokesčiui. 

7. Kelių perdavimas savivaldybei. UŽ kelių 

perdavimą, nes tvarka jau patvirtinta. 



8. Inžineriniai tinklai.  

8.1. Balsuoti PRIEŠ tinklų pardavimą už 

simbolinę kainą. 

8.2. Balsuoti UŽ pardavimą pagal rinkos 

vertę. 

8.3. Balsuoti PRIEŠ III etapo vykdymą, kol 

nėra Aukščiausiojo Teismo sprendimo. 

9. Bendrijos narių šalinimas. Balsuoti 

PRIEŠ narių šalinimą iš bendrijos. 

10. Žemės nuoma iš savivaldybės. Siūlyti 

delspinigius išdalinti ne visiems, o tik 

skolininkams. 

11. Pakartotinis sprendimų tvirtinimas. 

Reikalauti, kad kiekvienas pakartotinai 

tvirtinamas klausimas būtų keliamas 

atskirai. 

 


