
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SB „TAURAS“ NARIŲ PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS  

2015 m. birželio 27 d. 11 val. 
Žvejų rūmuose (Taikos pr. 70, Klaipėda) 

 

Svarbi informacija apie susirinkimą: 

 Registracija vyks nuo 10 val. iki 11 val. 

 Įgaliojimas – balsavimo teisės perleidimas privalo būti patvirtintas notaro (kadangi bus 

renkama nauja valdyba) 

 Būtinai turėkite savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. 

 Daugiau apie susirinkimą – 2 puslapyje 

 
Bendrijos iniciatyvinė grupė kviečia visus būtinai dalyvauti, išrinkti naują valdybą ir 
taip išreikšti nepritarimą bendrijos pirmininkės Astos Kargaudienės darbo metodams. 

 Tauro balsas 

NEMOKAMAS LEIDINYS APIE TAI, KUO MES GYVENAME BENDRIJOJE „TAURAS“ 

 
BENDRIJAI REIKIA PERMAINŲ 

Bendrijos narių susirinki-
mas, rinkimai  2 psl. 

Iniciatyvinės grupės ke-
liami tikslai  3 psl. 

Valdyba neteisėtai nepri-
ima iniciatyvinės grupės 
kandidatus 4 psl. 

Ar galiu filmuoti narių su-
sirinkimą? 4 psl. 

Kaip vietoje savęs įgalioti 
balsuoti kitą? 4 psl. 

SB „Tauras“ švaisto pini-
gus teismams 5 psl. 

Iniciatyvinė grupė kviečia į 
debatus 5 psl. 

 

Šiame numeryje: 

Šis leidinys – tai bandymas paprastai ir priimtinai pasidalinti mintimis apie tai, kas mūsų manymu sodininkų bendrijoje „Tauras“ 
šiuo metu yra ne taip ir ką norėtųsi pakeisti. Tai bandymas pasiekti bendrijos narius ir pakviesti pamatyti problemas ir susimąstyti. 

Tai, ką privalote žinoti apie gyvenimą sodininkų bendrijoje „Tauras“ Nr. 1 - 2015 m. birželis 

Prieš Jus – Klaipėdos miesto sodininkų bendrijos „Tauras“ iniciatyvinės grupės 
kuriamas nemokamas leidinys bendrijos gyventojams ir sodininkams 

Iniciatyvinės grupės kandidatai į valdybą 
Dabartinei bendrijos valdybai buvo pateikti iniciatyvinės grupės remiamų kandidatų prašy-

mai įtraukti juos kandidatais į naują bendrijos valdybą. Tai: 
 

Ela Jenkuvienė 
Eugenijus Drukteinis 
Regina Zikarienė - Simas Zikaras 
Audrius Drukteinis 
Aina Jančauskienė - Kęstutis Jančauskas 
Jurgita Rumbinaitė - Vilmantas Ančiukaitis 

 

Taip pat pateiktas Skaistės Viskantaitės prašymas tapti bendrijos revizore. Nors pirmi-

ninkė nepagrįstai atsisako priimti mūsų kandidatus, kviečiame visus bendrijos narius palaikyti 
šią iniciatyvą ir balsuoti už mūsų kandidatus artimiausiame bendrijos narių susirinkime. 

Tai apklausos, vykdytos SB „Tauras“ iniciatyvi-
nės grupės palaikomoje internetinėje svetainėje 
www.taurosodai.lt 2014-2015 metais, rezultatai. 

http://www.taurosodai.lt/
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  SB „Tauras“ narių susirinkimas 

2015 m. birželio 27 d. Rinkimai. Šviesios ateities viltis 

1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir skaičiavimo komisi-
jos rinkimai. 

2. 2014 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvir-
tinimas. 

3. 2014 m. revizorės išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvir-
tinimas. 

4. 2015 m. bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas bei 
tvirtinimas. Pagal patvirtintą bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą 
numatytų bendrijos nario mokesčių ir kitų tikslinių įmokų tvirti-
nimas. 

5. Valdybos, valdybos pirmininko, revizoriaus rinkimai. 
6. Kiti klausimai 

VALDYBOS NUSTATYTA DARBOTVARKĖ 

Gerbiami bendrijos nariai, būtinai aktyviai dalyvaukime susirinkime ir išrinkime naują valdybą, kuri dirbtų sąžiningai, 
skaidriai, informuodama apie bendrijos veiklą, nešvaistydama pinigų beprasmiškiems teismams ir siekdama gerovės 
bendrijai, o ne jos pirmininkei. Svarbus kiekvienas balsas! Unikali proga – skirtingai, nei ankstesniuose rinkimuose, turime 
kandidatus, kurie nusiteikę siekti teigiamų permainų bendrijos gyvenime. Tai: 

 

Ela Jenkuvienė 
Eugenijus Drukteinis 
Regina Zikarienė - Simas Zikaras 
Audrius Drukteinis 
Aina Jančauskienė - Kęstutis Jančauskas 
Jurgita Rumbinaitė - Vilmantas Ančiukaitis 

 

Kandidatė į revizorius: 

Skaistė Viskantaitė 
 

Nors pirmininkė nepagrįstai atsisako priimti mūsų kandidatus, kviečiame visus bendrijos narius palaikyti šią iniciatyvą ir 
balsuoti už mūsų kandidatus artimiausiame bendrijos narių susirinkime. 

 

INICIATYVINĖS GRUPĖS KANDIDATAI 

ILGAI LAUKTI POKYČIAI – JAU PAKELIUI. VISKAS PRIKLAUSO NUO MŪSŲ PAČIŲ 
Kadangi bendrijos valdyba paskelbė apie 

artėjantį bendrijos narių susirinkimą, bend-
rijos iniciatyvinė grupė – bendrijos nariai, 
nepatenkinti susidariusia situacija bendri-
joje (pinigų švaistymas teismams dėl PIR-
MININKĖS garbės, ore pakibęs vandentie-
kio klausimas) – nusprendė, kad atėjo laikas 
permainoms. 

Dabartinei bendrijos valdybai buvo pa-
teikti iniciatyvinės grupės remiamų kandi-
datų prašymai įtraukti juos kandidatais į 
naują bendrijos valdybą. Kviečiame bendri-
jos narius palaikyti mūsų iniciatyvą ir bal-
suoti už mūsų kandidatus bendrijos narių 
susirinkime.  

Bendrijos valdybai taip pat buvo pateiktas 
prašymas įtraukti šiuos pasiūlymus artėjan-
čio narių susirinkimo darbotvarkei: 
1. Išsamiai informuoti bendrijos narius a-

pie vandentiekio tinklų perdavimo AB 
„Klaipėdos vanduo“ eigą, atliktus dar-
bus ir kliūtis, dėl kurių nebuvo įvykdyti 
įsipareigojimai užbaigti tinklų įrengimą 
per pusantrų metų. 

2. Pakeisti bendrijos įstatus taip, kad revi-
ziją bendrijoje atliktų audito įmonė arba 
revizijos komisija, sudaryta iš 3 narių. 

3. Pasamdyti nepriklausomą audito įstaigą 
ir atlikti auditą bendrijoje. 

4. Bendrijos patirtas išlaidas (virš 1950 €) 
bylinėjantis dėl www.taurosodai.lt už-
darymo išdalinti bendrijos valdybos na-
riams, inicijavusiems bylos iškėlimą.  

Deja, bet bendrijos pirmininkė ir valdyba 
į šiuos prašymus neatsižvelgė: bendrijos 
pirmininkė atsisako įtraukti į kandidatų są-
rašą jai nepalankius bendrijos narius, sie-
kiančius įvesti tvarką bendrijoje. Pirmininkė 
taip pat neįtraukė nė vieno siūlomo klau-
simo ir, kaip jau įprasta, vengia prisiimti at-
sakomybę už savo įgeidžiams leidžiamus 
bendrijos pinigus. Todėl labai svarbu, kad 
artėjančiame susirinkime palaikytume sąži-
ningumą ir skaidrumą užtikrinsiančius ini-
ciatyvinės grupės remiamus kandidatus. 

Artėjančiame 2015 m. birželio 27 d. susi-
rinkime dalyvaukime patys ir kvieskime kai-
mynus - išrinkime naują valdybą ir galų gale 
baikim tą netvarką ir nepagarbą bendrijoje.  

 
 

 Nėra numatyta informuoti apie vandentiekio perdavimą AB 
„Klaipėdos vanduo“. 

 Nėra numatyta informuoti apie bendrijos planus ir atlieka-
mus darbus dėl lietaus nuotekų tinklų statybos užbaigimo. 

 Nėra numatyta informuoti apie, mūsų nuomone, bendrijos 
pirmininkės iniciatyva švaistomus pinigus teismams. 

 Nėra numatyta informuoti apie bendrijos pirmininkės ir 
valdybos švaistomas lėšas siekiant uždaryti internetinę sve-
tainę www.taurosodai.lt . 

 Neatsižvelgta į iniciatyvinės grupės pasiūlymus. 

DARBOTVARKĖS TRŪKUMAI 

http://www.taurosodai.lt/
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SB „Tauras“ narių susirinkimas 
2015 m. birželio 27 d. Rinkimai. Šviesios ateities viltis 

INICIATYVINĖS GRUPĖS TIKSLAI  
Sureguliuotas bendrijos turto valdymas 
SB „Tauras“ valdyba ir pirmininkė per daugiau nei 10 metų taip ir nesugebėjo paruošti ir susirinkimui pateikti bendrojo 
naudojimo objektų aprašo – vieno svarbiausių dokumentų bendrijoje. O būtent bendrojo naudojimo objektų priežiūra 
yra pagrindinė bendrijos paskirtis. 
Pirmasis darbas, kurį atliksime bendrijoje – Auditas. Šiuo metu teismuose bendrija iššvaisto daugiau pinigų, negu kai-
nuotų atlikti auditą bendrijoje. O atlikus auditą ir nustačius pažeidimus – galima drąsiai reikalauti, kad už juos atsakytų 
atsakingi asmenys: bendrijos pirmininkė ir valdybos nariai. 
 

Tvarkingi bendrijos veiklą reglamentuojantys dokumentai 
SB „Tauras“ neturi patvirtinto valdybos darbo reglamento – taisyklių, kuriomis remiantis turi dirbti valdyba. Pasenę 
bendrijos įstatai prieštarauja Sodininkų bendrijų įstatymui. Šių dokumentų paruošimas ir patvirtinimas bus vienas 
pirmųjų naujos valdybos darbų. Bendradarbiaudami su bendrijos nariais sieksime, kad šie dokumentai užtikrintų, kad 
bendrijos valdybos darbas būtų orientuotas į tai, kad valdyba dirbtų bendrijos nariams, o ne kurtų savo „įstatymus“ ir 
reikalautų paklusti nepagrįstiems reikalavimams, kaip yra dabar.  
 

Nepanaudotų pinigų grąžinimas 
Bendrija šiuo metu yra sukaupusi dideles bendrijos narių pinigų sumas elektros linijos, vandentiekio įrengimui. Mūsų 
tikslas: pateikti bendrijos nariams išsamias ataskaitas kiek ir kokių pinigų bendrijoje sukaupta ir grąžinti permokas 
bendrijos nariams.  
 

Viešas, skaidrus, sąžiningas bendrijos valdymas 
Šiuo metu norint sužinoti bendrijos nariams svarbią informaciją tenka gerokai pasistengti. Nepriimami registruoti laiš-
kai, ignoruojami elektroniniai laiškai, propaguojamas biurokratinis cinizmas – visa tai turi tapti praeitimi. Mes siek-
sime, kad bendrijos nariams nereikėtų kovoti dėl įstatymų jiems garantuojamos informacijos suteikimo. Priešingai – 
mes stengsimės pateikti visą bendrijos informaciją viešai ir lengvai prieinama.  
 

Tinklų projekto užbaigimas 
Ankstesnė bendrijos valdyba per daugiau nei 10 metų taip ir nesugebėjo užbaigti tinklų projekto. Kai visi kartu spren-
dėme dėl tinklų perdavimo AB „Klaipėdos vanduo“, buvo žadama per 1,5 metų vandentiekio projektą užbaigti. Deja, 
laikas praėjo, o darbai net neprasidėjo. Manome, kad tokių situacijų susidarymas bendrijoje susijęs su bendrijoje vy-
ravusiu informacijos slėpimu, skaidrumo trūkumu. Sieksime surasti projekto vykdymo metu galimai padarytas klaidas 
ir trūkumus ir reikalausime atsakomybės. Sieksime apskaičiuoti optimaliausius būdus užbaigti bendrijos vykdomą 
tinklų įrengimo projektą ir pateikti bendrijos nariams išsamią informaciją. Tik tokiu būdu, suprasdami realią situaciją, 
galėsime būti tikri, kad visi kartu priimame teisingus sprendimus. 
 

Mažesni mokesčiai 
Ankstesnė valdyba net be susirinkimo pritarimo savavališkai didino nario mokestį. Mes, žinodami, kad bendrijos narių 
susirinkimas yra svarbiausias organas bendrijoje, siūlysime bendrijos nariams priešingus sprendimus. Mūsų iniciatyvi-
nės grupės nariai suskaičiavo, kad optimizavus ir sutvarkius bendrijos veiklą, nario mokestį galima sumažinti mažiau-
siai 20%.  
 

Kelių priežiūra – Klaipėdos m. savivaldybės pareiga 
Lietuvos Respublikos Seimas yra įpareigojęs savivaldybes perimti kelius iš sodininkų bendrijų. Jau 2015 m. turi prasi-
dėti šis kelių perėmimo procesas, todėl turime siekti būti vieni pirmųjų, kurie pasinaudos šia galimybe ir užsitikrinti, 
kad mūsų keliais rūpinsis savivaldybė. Net ir iki kelių perėmimo įstatymai suteikia mums teisę prašyti savivaldybės 
paramos kelių priežiūrai. Tai – dar vienas būdas sumažinti bendrijos nariams tenkančią mokesčių naštą. 
 
Tikime, kad dirbdami kartu galėsime pamiršti bendrijos grąžinti bendrijos nariams  
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Tvarką, kaip įgalioti vietoje savęs balsuoti 
kitą asmenį, nustato Sodininkų bendrijų įs-
tatymas. Jame rašoma: 
Vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vie-
nam bendrijos nariui. Balsavimo teisės per-
leidimo sutartyje bendrijos narys ir jo įga-
liotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės 
įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas as-
muo, dalyvaudamas bendrijos narių susi-
rinkime, atstovauja bendrijos nariui, kuris 

Bendrijos narių susirinkimo filmavimas 
kiams, nesusijusiems su verslu ar profe-
sija, tenkinti. Vadovaujantis šia ADTAĮ 
nuostata, darytina išvada, kad pareigos 
pranešti apie tokį vaizdo stebėjimą Vals-
tybinei duomenų apsaugos inspekcijai 
bei registruotis duomenų valdytoju nėra. 

Ar gali kas nors uždrausti filmuoti bend-
rijos narių susirinkimą? 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad aptariamu 
atveju tik teismo tvarka galima reikalauti 
nutraukti veiksmus, pažeidžiančius as-
mens teisę į atvaizdą (Lietuvos Respubli-
kos civilinio kodekso 2.22 straipsnio 3 da-
lis). 

Ar būtinas susirinkimo dalyvių sutiki-
mas norint filmuoti narių susirinkimą? 

Pažymėtina, kad vaizdo stebėjimui, vyk-
domam poreikiams, nesusijusiems su 
verslu ar profesija, tenkinti, būtų taikomos 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
2.22. (teisė į atvaizdą) ir 2.23 (teisė į pri-
vatų gyvenimą ir jo slaptumą) nuostatos. 
Pagal minėto kodekso 2.22 straipsnio 1 

Kadangi nesutarimai ir ginčai paprastai 
yra neatsiejama daugelio bendrijų susirin-
kimų dalis, todėl natūraliai kyla klausimas 
– kaip užtikrinti juose tvarką ir dalyvių sau-
gumą. Vienas iš sprendimų – bendrijos na-
rių susirinkimo filmavimas. Tačiau dažnas 
nedrįsta pradėti filmuoti nežinodamas, ar 
to nedraudžia įstatymai. Be reikalo – vie-
šoje vietoje filmuoti gali kiekvienas to pa-
norėjęs fizinis asmuo. Siekdami išsiaiškinti 
bendrijos narių susirinkimo filmavimo 
subtilybes, kalbėjomės su Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos specialiste 
Daiva Tamulioniene. Kviečiame su atsaky-
mais susipažinti ir Jus. 

Ar reikia registruotis asmens duomenų 
tvarkytoju norint filmuoti bendrijos narių 
susirinkimą? 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pagal 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo (toliau – 
ADTAĮ) 1 straipsnio 4 dalį šis įstatymas ne-
taikomas, kai asmens duomenis tvarko fi-
zinis asmuo ir tik asmeniniams porei-

dalį fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), 
portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atga-
minami, parduodami, demonstruojami, 
spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti 
fotografuojamas tik jo sutikimu, tačiau as-
mens sutikimo nereikia, jeigu šie veiks-
mai yra susiję su visuomenine asmens 
veikla, jo tarnybine padėtimi, teisėsau-
gos institucijų reikalavimu arba jeigu fo-
tografuojama viešoje vietoje. 

Ar galima tokį įrašą viešinti internete? 
Asmens nuotraukos (jos dalies) nega-

lima demonstruoti, atgaminti ar parduoti, 
jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą 
ar dalykinę reputaciją (Lietuvos Respubli-
kos civilinio kodekso 2.22 straipsnio 2 ir 3 
dalys). 

Iškilus papildomiems klausimams, malo-
niai prašome konsultacijos kreiptis į Vals-
tybinės duomenų apsaugos inspekcijos 
Teisės skyrių telefonu (8 5) 212 7532. 

Klausimus atsakė Daiva Tamulio-
nienė, Valstybinės duomenų apsaugos 
inspekcijos Teisės skyriaus vyr. specialistė. 

 
 
 

NAUDINGA ŽINOTI – KAIP ĮGALIOTI VIETOJE SAVĘS BALSUOTI KITĄ ASMENĮ 
yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir 
pats nedalyvauja bendrijos narių susirin-
kime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės 
perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 die-
nas iki susirinkimo dienos privalo pateikti 
sodininkų bendrijos valdymo organui. Šiuo 
atveju laikoma, kad bendrijos narių susirin-
kime dalyvauja visi atstovaujami nariai. 
Balsavimo teisės perleidimo sutarties nota-

ras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuo-
jama dėl valdymo organo rinkimo ar atšau-
kimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų sko-
linimosi, bendrijos reorganizavimo, pert-
varkymo ir likvidavimo. 

Taigi, kadangi vyks valdybos rinkimai, ar-
tėjančiame birželio 27 d. susirinkime norint 
įgalioti vietoje savęs balsuoti kitą asmenį, 
reikalingas notaro patvirtinimas. 

 

Valdyba neteisėtai nepriima iniciatyvinės grupės kandidatus 
Sodininkų bendrijų įstatymas numato, 

kad valdybos darbą sodininkų bendrijoje 
reglamentuoja valdybos darbo reglamen-
tas. Jame, be kitų dalykų, turi būti numa-
tyta ir tvarka, kaip siūlyti valdybai įtraukti 
klausimus į susirinkimą, informavimo apie 
valdybos susirinkimus tvarka bei kandida-
tavimo į valdybą tvarka. Jame taip pat turi 
būti nustatytas pirmininkės darbo laikas. 
Bendrijos valdybos darbo reglamentą turi 
patvirtinti bendrijos narių susirinkimas. 

Deja, bet per daugiau nei 10 pirmininkės 
Astos Kargaudienės darbo metų bendrijos 
nariams nė karto nebuvo pateiktas pasiūly-
mas patvirtinti valdybos darbo regla-
menta. Tai suprantama – juk tuomet atsi-
rastų taisyklės, kurių turi laikytis bendrijos 
pirmininkė ir valdyba. 

Valdybos darbo reglamento paruošimas 
ir patvirtinimas yra numatytas kaip vienas 
pirmųjų darbų, kuriuos ruošiasi dirbdami 

valdyboje atlikti iniciatyvinės grupės re-
miami kandidatai. Daugiau apie tai – inicia-
tyvinės grupės kandidatų tiksluose (3 psl). 

Be patvirtinto valdybos darbo regla-
mento, valdybos veikloje atsiranda pikt-
naudžiavimo valdžia atvejų. Vienas pasku-
tinių: pačios valdybos sugalvotas apriboji-
mas, kad kandidatai į valdybą ir revizorius 
gali registruotis tik iki tam tikros datos. Ka-
dangi tokio apribojimo nėra nei Sodininkų 
Bendrijų Įstatyme, nei SB „Tauras“ įsta-
tuose, bendrijos valdybos vienašališkas ir 
narių susirinkimo nepatvirtintas tokio apri-
bojimo įvedimas suvaržo kiekvienam bend-
rijos nariui įstatymo suteiktą teisę  būti iš-
rinktu valdybos nariu, revizoriumi. 

Dar daugiau, anot pirmininkės Astos Kar-
gaudienės,  ankstesnės valdybos nariai 
neprivalo registruotis kandidatais. Valdy-
bos pozicija, kai bendrijos nariams keliami 
skirtingi reikalavimai, rodo nepagarbą 

bendrijos nariams, įstatymui ir bendrijos įs-
tatams, kuriuose numatyta, kad bendrija 
turi veikti laikytis savo narių solidarumo, ly-
giateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusa-
vio susitarimo bei pagalbos principais. 

Bendrijos valdybai nustatytu laiku buvo 
el. paštu nusiųsti iniciatyvinės grupės narių 
prašymai registruoti juos į valdybą, kuriuos 
pasirašė kiekvienas kandidatas. Prašymai 
nusiųsti, juos. Pati pirmininkė buvo patvir-
tinusi, kad galima prašymus siųsti ir elekt-
roniniu būdu. Tai, kad prašymai nusiųsti 
vienu el. laišku, nėra priežastis atmesti 
kandidatus, kad ir kaip jie nepatiktų pirmi-
ninkei. Mes nesiūlome keisti susirinkimo 
darbotvarkės, mes siūlome naujus spren-
dimo variantus – balsuoti už sąžiningus 
kandidatus į bendrijos valdybą. 

Palaikykite iniciatyvinės grupės kandida-
tus artėjančiame susirinkime ir kartu grą-
žinkime demokratiją į SB „Tauras“. 
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SB „Tauras“ pirmininkė apskundė Klaipė-
dos m. apylinkės teismo sprendimą neuž-
daryti svetainės www.taurosodai.lt. Tai 
reiškia tik vieną – papildomus nuostolius 
bendrijos nariams už pirmininkės bandymą 
užgniaužti demokratiją mūsų bendrijoje. 
Atsakovų teisminės išlaidos šioje byloje pa-
sipildys mažiausiai 500 Eurų, o pridėjus 
bendrijos patirtas išlaidas ir pirmos instan-
cijos teisme patirtas išlaidas šis pirmininkės 
ir valdybos įgeidžių tenkinimas bendrijos 
nariams kainuos daugiau nei 2500 Eurų! 
Bet tai dar ne viskas. Bendrijos valdyba jau 
antrą kartą teisme mėgina užginčyti bend-
rijos narių susirinkimo, kurį 2014-07-12 or-
ganizavo iniciatyvinė grupė, sprendimus. 
Pirmasis bandymas gėdingai nepavyko – 
teismas nepriėmė bylos, kadangi bendrijos 
pirmininkė su teisininkais nesugebėjo tin-
kamai suformuluoti ieškinio. Žinoma, kad 
kiekvienas toks bandymas kainuoja didelius 
pinigus, tad bendrijos valdyba tam nedve-
jodami panaudoja mano ir Jūsų visų pinigus 
– be mūsų pritarimo! 

Valdyba toliau švaisto mūsų pinigus teismams dėl garbės 
 

SB „Tauras“ pirmininkei ir valdybos na-
riams buvo išsiųstas (ir telefonu išsaky-
tas) iniciatyvinės grupės pasiūlymas su-
rengti viešus debatus apie aktualius 
klausimus sodininkų bendrijoje „Tauras“ 
artėjant bendrijos narių susirinkimui. 
Bendrijos valdybos narių prašėme tik pa-
sirinkti jiems patogų laiką savaitgalį arba 
po darbo valandų, kad kuo daugiau 
bendrijos narių galėtų dalyvauti ir viešai 
užduoti klausimus kandidatams į bendri-
jos valdybą. Dėl vietos debatams su-
rengti pažadėjo pasirūpinti iniciatyvinė 
grupė.  

Deja, tačiau telefonu pirmininkė kate-
goriškai atsisakė šiuo klausimu kalbėti su 
Simu, viešinančiu pirmininkės prasižen-
gimus internete, o bendrijos senbūviui 
Eugenijui pareiškė, kad dėl debatų spręs 
valdyba. Atsakymo vis dar laukiame. 

Ginčijamas susirinkimas svarbus tuo, kad 
jame buvo nuspręsta bendrijos nariams 
grąžinti po 2500 Lt permoką už vandentie-
kio ir nuotekų tinklų įrengimą, kadangi 
bendrija savo lėšomis vandentiekio ir nuo-
tekų tinklų nebeties. Reikia pastebėti, kad 
apskaičiuojant grąžintiną sumą buvo įver-
tinta tai, kad narių susirinkimas yra nusp-
rendęs toliau tęsti lietaus nuotekų tinklų 
statybą, taigi apskaičiuota, kad pinigų už-
teks tiek permokų grąžinimui, tiek lietaus 
nuotekų įrengimo pabaigimui. 

Bendrijos nariai, ar dar nepavargote nuo 
to, kad Jūsų vardu viena po kitos iškeliamos 
bylos, skirtos ne Jūsų interesų gynimui, o 
pirmininkės ir valdybos kovai prieš demok-
ratiją mūsų bendrijoje? Ar Jūs palaikote šią 
pirmininkės kovą prieš mūsų visų teisę val-
dyti bendriją sąžiningai ir pagal įstatymus, o 
ne tenkinant 6 žmonių, esančių valdyboje, 
interesus ir įgeidžius, prieš teisę atvirai 
reikšti savo nuomonę? Jūs neprieštarau-
jate, kad tokiai nesąžiningai kovai be Jūsų 
pritarimo švaistomi Jūsų pinigai?  
 

  

Iniciatyvinė grupė 
pasiūlė pirmininkei 

surengti debatus 

Pralaimėta byla dėl www.taurosodai.lt uždarymo SB „Tauras“ kainavo daugiau nei 2400 € 
Negana to, SB „Tauras“ pirmininkė aps-

kundė Klaipėdos m. apylinkės teismo 
sprendimą neuždaryti svetainės www.tau-
rosodai.lt . Tai reiškia tik vieną – papildo-
mus nuostolius bendrijos nariams už pir-
mininkės bandymą užgniaužti demokratiją 
mūsų bendrijoje. Atsakovų teisminės išlai-
dos šioje byloje pasipildys mažiausiai 500 
Eurų, o pridėjus bendrijos patirtas išlaidas 
ir pirmos instancijos teisme patirtas išlai-
das šis pirmininkės ir valdybos įgeidžių 
tenkinimas bendrijos nariams kainuos 
daugiau nei 2500 Eurų! 

Bet tai dar ne viskas. Bendrijos valdyba 
jau antrą kartą teisme mėgina užginčyti 
bendrijos narių susirinkimo, kurį 2014-07-
12 organizavo iniciatyvinė grupė, sprendi-
mus. Pirmasis bandymas gėdingai nepa-
vyko – teismas nepriėmė bylos, kadangi 
bendrijos pirmininkė su teisininkais nesu-
gebėjo tinkamai suformuluoti ieškinio. Ži-
noma, kad kiekvienas toks bandymas kai-
nuoja didelius pinigus, tad bendrijos val-
dyba tam nedvejodami panaudoja mano ir 
Jūsų visų pinigus – be mūsų pritarimo! 
Verta prisiminti, kad ginčijamas susirinki-
mas svarbus tuo, kad jame buvo nuspręsta 
bendrijos nariams grąžinti po 2500 Lt per-
moką už vandentiekio ir nuotekų tinklų į-
rengimą, kadangi nuspręsta, kad bendrija 
savo lėšomis vandentiekio ir nuotekų 
tinklų nebeties. Reikia pastebėti, kad aps-
kaičiuojant grąžintiną sumą buvo įvertinta 

Daugiau nei 2400 €! Tiek SB „Tauras“ 
kainavo pirmininkės ir valdybos noras už-
daryti svetainę www.taurosodai.lt . Patei-
kiame ir visą detalią bendrijos patirtų byli-
nėjimosi išlaidų suvestinę. 

Primename, kad šios svetainės palaiky-
mas bendrijos nariams nieko nekainuoja, 
visa informacija joje talpinama visuomeni-
niais pagrindais, siekiant informuoti bend-
rijos narius apie svarbiausius su sodininkų 
bendrija „Tauras“ susijusius įvykius. 

Bendrijos patirtos bylinėjimosi išlaidos 
atrodo taip: 

Žyminis mokestis (turtinis reikalavimas –
5000 Lt moralinė žala pirmininkei)  

 150 Lt (43,44 €) 
Žyminis mokestis neturtinis (neturtinis 

reikalavimas – uždaryti svetainę)  
 144 Lt (41,71 €) 

Ieškinio surašymas  
 500 Lt (144,81 €) 
Ieškinio surašymas (tikslinimas)  

 400 Lt (115,85 €) 
Skundo dėl laikinųjų apsaugos priemo-

nių žyminis mokestis  
 100 Lt (28,96 €) 

Atstovavimas teisme  
 1500 Lt (434,43 €) 
Atsakovų patirtos išlaidos advokatui

 5726 Lt (1658, 48 €) 

Iš viso: 8520 Lt (2467  €) 
Kas turėtų atlyginti šiuos bendrijos patir-
tus nuostolius? Anot pirmininkės – visi 
bendrijos nariai.  

tai, kad narių susirinkimas yra nusprendęs 
toliau tęsti lietaus nuotekų tinklų statybą, 
taigi apskaičiuota, kad pinigų užteks tiek 
permokų grąžinimui, tiek lietaus nuotekų 
įrengimo pabaigimui. 

Ar Jūs dar nepavargote nuo to, kad Jūsų 
vardu viena po kitos iškeliamos bylos, skir-
tos ne Jūsų interesų gynimui, o pirminin-
kės ir valdybos kovai prieš demokratiją 
mūsų bendrijoje? Ar Jūs palaikote šią pir-
mininkės kovą prieš mūsų visų teisę val-
dyti bendriją sąžiningai ir pagal įstatymus, 
o ne tenkinant 6 žmonių, esančių valdy-
boje, interesus ir įgeidžius, prieš teisę atvi-
rai ir viešai reikšti savo nuomonę? Galų 
gale, argi Jūs neprieštaraujate, kad tokiai 
nesąžiningai kovai be Jūsų pritarimo švais-
tomi Jūsų pinigai? Pamąstykite. 

Esant tokiai situacijai nereikia stebėtis, 
kad bendrijoje atsiranda tuo nepatenkintų 
žmonių, siekiančių permainų. Jeigu tokia 
situacija esate nepatenkinti ir jūs, kartu 
galime tai pakeisti: ateikite į 2015 m. bir-
želio 27 d. susirinkimą ir balsuokite už sąži-
ningus ir bendrijos pinigų nešvaistančius 
kandidatus. Tai: 

Ela Jenkuvienė 
Eugenijus Drukteinis 

Regina Zikarienė 
Aina Jančauskienė 
Audrius Drukteinis 
Jurgita Rumbinaitė 

http://www.taurosodai.lt/
http://www.taurosodai.lt/
http://www.taurosodai.lt/
http://www.taurosodai.lt/
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Nors bendrijos pirmininkė 
Asta Kargaudienė oficialioje 
svetainėje tradiciškai neskelbia 
ūkinės – finansinės veiklos atas-
kaitos, tačiau mums pavyko 
gauti kopiją dokumento, kurį 
vietoj įstatyme numatytos atas-
kaitos rengia bendrija, su kuriuo 
kviečiame susipažinti. 

Tai – veiklos patikrinimo ak-
tas, kurį sudarė ne revizorė (tai 
būtų logiška), o bendrijos 
buhalterė. Ganėtinai keista, kad 
bendrijos buhalterė tikrina 
bendrijos veiklą, o dar ir pati 
pirmininkė tokią patikrinimo a-
taskaitą pasirašo. Nors mūsų 
bendrijoje ir taip naudojamas 
silpniausias pagal įstatymą nu-
matytas kontrolės variantas 
(viena revizorė, o ne revizijos 
komisija ar audito kompanija), 
tačiau praktiškai kontrolė dar 

Vietoj veiklos ataskaitos – patikrinimo aktas 
silpnesnė – ją atlieka pati 
buhalterė su pirmininke, ku-
rios, remiantis jų pasirašytu 
dokumentu, pačios tikrina 
savo darbą.  

Galima pasidžiaugti, kad ini-
ciatyvinės grupės pastangomis 
pagaliau iš ataskaitos išlaidų 
bent jau dingo namelio nusi-
dėvėjimo eilutė – bendrijos 
nariams nebereikės antrą 
kartą mokėti už tą patį namelį. 
Tačiau tradiciškai ataskaitoje 
yra kitų diskutuotinų mo-
mentų. Ir žinoma – nė žodžiu 
neužsimenama apie bendrijos 
valdybos nuveiktus darbus per 
pernai metus. 

Dėl didokos apimties atas-
kaitos į šį leidinį neįdėjome, ta-
čiau visi norintys gali ją rasti i-
niciatyvinės grupės svetainėje 
internete www.taurosodai.lt . 

Šis leidinys – tai bandymas paprastai ir 
priimtinai pasidalinti mintimis apie tai, 
kas mūsų manymu sodininkų bendrijoje 
„Tauras“ šiuo metu yra ne taip ir ką no-
rėtųsi pakeisti. Tai bandymas pasiekti 
bendrijos narius ir pakviesti juos pama-
tyti bendrijos problemas ir susimąstyti. 
Tai kvietimas pasiekti to, kad galėtume 
pasakyti – mes išsprendėme problemas 
savo bendrijoje, dabar čia tvarka. Kiek-
vienas gali prisidėti prie šio tikslo įgyven-
dinimo. Palaikykite teigiamas permainas 
susirinkime – balsuokite už tokius pat 
bendrijos narius, kurie pažada sąžiningą, 
skaidrią, įstatymų besilaikančią sodi-
ninkų bendriją ir darbščią, bendrijos na-
rius gerbiančią bendrijos valdybą, gero-
vės siekiančią darbais, o ne teismais. 
Šis leidinys nieko nekainavo bendrijos 
nariams, jis parengtas iniciatyvinės gru-
pės lėšomis ir pastangomis. 

Apie šį leidinį 

Atkreipkite dėmesį, kad šiame grafike nesimato, kad bendrija išleido daugiau nei 21 
tūkst. Lt teisininkų paslaugoms, o kadangi pirmininkė teisines paslaugas nusprendė 
pirkti iš įmonių, kurios neturi teisės atstovauti bendrijos, teismai šių išlaidų bendrijai 
nepriteis. Tokiu būdu bendrija turi ar turės nuostolių, kurių sąmatoje nebuvo numa-
tyta, už kuriuos atsakinga bendrijos pirmininkė. Teismų sprendimai tai patvirtina ir 
bendrijai jau nepriteisė daugiau nei 4000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Daugiau apie tai 5 psl. 
 

Tai apklausos, vykdytos SB „Tauras“ iniciatyvinės gru-
pės internetinėje svetainėje www.taurosodai.lt 2013 
metais, rezultatai. 

Visas bendrijos naujienas galite rasti internetinėje svetainėje www.taurosodai.lt , kur 
jas skelbia iniciatyvinės grupės nariai. Be to, svarbias naujienas galite gauti ir el. paštu, 
tereikia atsiųsti laišką adresu bendrija.tauras@gmail.com . Taip pat pačias svarbiausias 
naujienas galite gauti ir SMS žinutėmis – tam tereikia atsiųsti SMS žinutę tel. 869819199 
ir nurodyti savo sklypo adresą. Visa tai – visiškai nemokamai, nieko nekainuoja nei Jums, 
nei visai sodininkų bendrijai „Tauras“. 

Visos bendrijos naujienos Kontaktai 

Turite minčių, kaip pagerinti gyvenimą 
sodininkų bendrijoje „Tauras“?  
Susisiekite su iniciatyvine grupe: 
Telefonu:  869819199 
El paštu: bendrija.tauras@gmail.com 
Facebook: Tauro Sodai 
Internete:  www.taurosodai.lt  

 

http://www.taurosodai.lt/
http://www.taurosodai.lt/
http://www.taurosodai.lt/
mailto:bendrija.tauras@gmail.com
mailto:bendrija.tauras@gmail.com
http://www.taurosodai.lt/

