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SODININKŲ BENDRIJOS „TAURAS“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

2016-11-30 Nr. 3 

 

Posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 26 d. 9.00 val. 

 

Posėdžio pirmininkas – Tomas Simaitis 

 

Posėdžio sekretorė – Indrė Varkulevičienė 

 

 Dalyvavo: SB „Tauras“ valdybos 7 nariai - Tomas Simaitis, Inesa Šimkevičienė, Diana 

Sadauskienė, Diana Užgalienė, Raimonda Gumbaragienė, Rolandas Ruikis, Indrė Varkulevičienė. 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1. Kelių būklės gerinimo klausimai; 

2. Advokato atstovauti teisme būtinumas; 

3. Teisinių paslaugų poreikio įvertinimas; 

4. Bendrijos narių susirinkimo datos nustatymas; 

5. Lietaus tinklų perdavimas savivaldybei klausimo sprendimas; 

6. Kalėdinio renginio bendrijos nariams organizavimas. 

SVARSTYMAS: 

1. Valdybos nariai atkreipė dėmesį, kad šiuo metu bendrijos kelių būklė ypatingai 

komplikuota. Įvertinus oro sąlygas, bei tai, kad šiuo metu vykdomi rekonstrukciniai darbai 

t.y. komunikacinių tinklų įvadų pajungimas į sklypus, prieita išvados, kad nėra tikslinga iš 

pagrindų lyginti visus bendrijos kelius, o koncentruotis, siekiant išvengti bereikalingo lėšų 

švaistymo į labiausiai probleminius, turinčius didžiausią apkrovimą, kelius. Valdybos 

pirmininkas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu yra deramasi su savivaldybe, dėl nuolatinio 

kelių lyginimo pagrindinėse Tauro-1oji, Tauro 7-oji ir Tauro 9-oji gatvėse ir jeigu pavyks 

susitarti, šios gatvės bus lyginamos savivaldybės sąskaita, kas leis daugiau lėšų skirti kitų 

gatvių priežiūrai.  

Pasiūlyta balsuoti dėl šiuo metu blogiausių atkarpų tvarkymo skubos tvarka, įrengiant 

vandens surinkimo šulinius, vandens pralaidas ir kt. 

BALSAVIMAS: 

UŽ 7 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 
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2. Valdybos pirmininkas Tomas Simaitis informuoja, kad 2016 m. gruodžio 5 dieną vyks 

parengiamasis teismo posėdis „Dėl darbo sutarties nutraukimo su Asta Kargaudiene 

pagrindo pakeitimo ir išmokėtos išeitinės išmokos Astai Kargaudienei sumažinimo, 

neteisėtai išmokėtos išeitinės išmokos Astai Kargaudienei dalies grąžinimo SB „Tauras“. 

Siekiant tinkamai atstovauti bendrijos interesus teisme, reikalingas advokatas, kuris būtų 

samdomas šios bylos nagrinėjimui pagal poreikį. 

Pasiūlyta balsuoti dėl advokato poreikio. 

 

BALSAVIMAS: 

 

UŽ 7 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

3. Valdybos pirmininkas informuoja, kad siekiant tinkamai sutvarkyti bei vystyti bendrijos 

infrastruktūrą, iš pagrindų pakeisti kelių būklę, galimybę ateityje turėti asfaltuotas gatves, 

gatvių apšvietimą, galimai įsisavinti lėšas iš europinių fondų, turėtų būti keliamas 

klausimas, dėl sodininkų bendrijos statuso pakeitimo. Siekiant išsiaiškinti visus galimus 

reorganizavimo būdus, teisines galimybes ir kitas būtinas procedūras, valdybos nariai siūlo 

kreiptis į kompetentingą teisinę įmonę, kuri išanalizuotų bei pateiktų teisines išvadas ir 

projektą dėl sodininkų bendrijos statuso pakeitimo galimybių. Atsižvelgiant į tai, kad 

analizavimo procesas būtų informatyvus bei efektyvus, siekiant išvengti neracionalaus 

bendrijos lėšų švaistymo, teisinei įmonei pavesti išvadas pateikti per 1-2 mėnesius. 

Akcentuotina, kad su prieš tai bendrijoje dirbusiu teisininku sutartis nutraukta, dėl poreikio 

nebuvimo, t.y. iškilusius teisinius klausimus valdyba sprendė savo jėgomis.  

Pasiūlyta balsuoti, dėl teisinių paslaugų įmonės paslaugų, sodininkų bendrijos statuso 

pakeitimui išvadoms pateikti, reikalingumo. 

BALSAVIMAS: 

UŽ 7 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

4. Valdybos nariai mano, kad esant daugeliui bendrijos organizacinių klausimų, taip pat 

siekiant informuoti bendrijos narius, apie valdybos darbus, tikslinga organizuoti eilinį 

bendrijos narių susirinkimą. Susirinkimo data bus paskelbta spaudoje ir svetainėje 

www.taurosodai.lt , wwwsbtauras.lt 

BALSAVIMAS: 

UŽ 7 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

http://www.taurosodai.lt/
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5. Siekiant, kad būtų įgyvendintas visas SB „Tauras“ lietaus nuotekų projektas, tikslinga būtų 

perduoti bendrijos lietaus nuotekų tinklus Klaipėdos savivaldybei, su sąlyga, kad 

savivaldybė įsipareigotų užbaigti šių tinklų įgyvendinimo projektą. 

BALSAVIMAS: 

UŽ 7 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

6. Valdybos nariai mano, kad siekiant plėtoti socialinį dialogą bendrijos narių tarpe, kad 

bendrijos nariai vienas kitą labiau pažintų, būtų bendruomeniškesni, siektų tarpusavio 

supratimo, tikslinga būtų organizuoti renginius, susiėjimus, nereikalaujančius papildomų 

lėšų. Pasiūlyta organizuoti Kalėdinę šventę, bendrijos teritorijoje Tauro 1-osios ir Tauro 9-

osios gatvių sankryžoje, kuris galėtų vykti šių metų gruodžio 26 dieną. 

UŽ 7 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

 

Posėdžio pirmininkas   Tomas Simatis 

 

Posėdžio sekretorė   Indrė Varkulevičienė 


