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SODININKŲ BENDRIJOS „TAURAS“ VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS Nr. 1 

2017-03-07 

Bendrijos valdybos narių susirinkimas vyko sodų bendrijos „Tauras“ buveinės patalpose 2017-02-

26 dieną. 

Susirinkimo pirmininkas – Tomas Simaitis 

 

Susirinkimo sekretorė –  Indrė Varkulevičienė 

Pradžia: 14:00 val. 

Pabaiga: 16:00 val. 

Dalyvavo: SB „Tauras“ valdybos 8 nariai - Tomas Simaitis, Inesa Šimkevičienė, Diana 

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

Mindaugas Toliušis. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Bendrijos narių susirinkimo vietos ir datos nustatymas; 

2. Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkė; 

3. Advokato atstovauti teisme būtinumas V. S. byloje; 

4. Sodų bendrijos „Tauras“ įstatų projekto svarstymas; 

5. Kelių priežiūros perdavimo Klaipėdos miesto sav. klausimas; 

6. „Kelio Nr. 1 į sodus“, Tauro 1-osios, Tauro 12-osios g. asfaltavimo galimybės, 

paruošiamieji darbai; 

7. Kelių būklės gerinimo klausimai; 

8. SB „Tauras“ reorganizavimo klausimas; 

9. AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų statybos darbai.  

 

SVARSTYMAS. 

1. Pasiūlyta eilinį bendrijos narių susirinkimą organizuoti 2017 balandžio 6 d. Jeigu būtų 

laikoma, kad susirinkamas neįvyko, pakartotinį susirinkimą šaukti 2017 balandžio 27 dieną. Dėl 

susirinkimo vietos ir laiko bendrijos narius informuoti teisės aktų nustatyta tvarka. 

UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

2. Valdybos nariai, siūlo eilinio bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę:  

1. Sodininkų bendrijos „Tauras“ įstatų tvirtinimas; 
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2. SB „Tauras“ finansinės ataskaitos tvirtinimas už 2016 metus; 

3. Revizorės išvados apie bendrijos finansinę veiklą už 2016 m., išvadų apie bendrijos 

finansinę veiklą tvirtinimas; 

4. 2017 m.  bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Kelių priežiūros mokesčio 

tvirtinimas;  

5. SB „Tauras“ naujo bendrijos nario stojimo mokesčio naikinimo tvirtinimas; 

6. Ieškinio dėl A.K išeitinės išmokos pristatymas, tvirtinimas; 

7. Bendrijos finansinio audito būtinumo svarstymas, tvirtinimas;  

8. „Kelio Nr. 1 į sodus“, Tauro 1-osios, Tauro 12 – osios g. asfaltavimo galimybės, būtinieji 

darbai norint tai įgyvendinti; 

9. SB „Tauras“ reorganizavimo proceso pristatymas,tvirtinimas; 

10.  SB „Tauras“ teritorijoje esamų kelių perdavimo savivaldybei pristatymas; 

11. J.R., K.T., T.K. bendrijos narių prašymo tvirtinimas dėl  grąžintinos sumos už komunikacijų 

statybas tvirtinimas; 

12. SB „Tauras“ valdybos pirmininko atsistatydinimo tvirtinimas; naujo valdybos nario 

rinkimas, valdybos pirmininko tvirtinimas;  

13. Kiti klausimai. 

UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

3. Atsižvelgiant į tai, kad iš Lietuvos Aukščiausiojo teismo į Klaipėdos apygardos teismą buvo 

grąžinta bendrijos narės V.S byla, įvertinus tai, kad prieš tai byloje atstovavusi advokatė, dėl 

darbo apimčių, skubos tvarka šioje byloje atstovauti negalėjo, svarstytas advokato būtinumas, 

siekiant nevilkinti teismo proceso. Pasiūlyta sudaryti sutartį šiai bylai atstovauti su kitu advokatu 

ar advokatų kompanija. 

UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

4. Atsižvelgiant į tai, kad yra parengtas naujas  SB „Tauras“ įstatų projektas, pasiūlyta paviešinti 

įstatų projekto redakciją bendrijos nariams iki bendrijos narių susirinkimo datos. 

UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

5. Įvertinus 2013 m. birželio 23 d. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos nutarimą T2-150 daroma 

išvada kad SB „Tauras“ teritorijoje esančios gatvės yra deklaruojamos kaip Klaipėdos m. 

savivaldybės nuosavybė. Pasiūlyta kreipti į Klaipėdos m. savivaldybę dėl gatvių priežiūros 

perdavimo. 
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UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

6. Pristatytas bendrijos kelių asfaltavimo galimybės. Bendrijos pirmininkas kartu su Klaipėdos 

m. savivaldybės administracijos direktoriumi aptarė galimybę 2019 m. išasfaltuoti tris gatves: 

Debesų g. pabaiga „kelias į sodus“, Tauro 1-oji g., Tauro 12-oji g. taip sujungiant Tauralaukio 

g. su Debesų g. Siekiant įgyvendinti šį gatvių asfaltavimo projektą būtina užbaigti visus 

komunikacijų statybos darbus minėtose gatvėse, atlikti kitus paruošiamuosius darbus.  

Pasiūlyta surinkti informaciją apie trūkstamų tinklų įvadų skaičių, iki bendrijos susirinkimo 

paruošti raštą savivaldybei dėl asfaltavimo darbų. 

UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

7. Pirmininkas pristatė sodininkų bendrijos „Tauras“ 2016 m. finansinę ataskaitą. Susipažinę su 

finansine ataskaita valdybos nariai ją patvirtino. 

UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

8. Įvertinus kelių priežiūrai turimas lėšas, pagerėjus klimatinėms sąlygoms, pasiūlyta 

remontuoti blogiausias bendrijoje esančių kelių atkarpas. 

UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada NUTARTA 

 

9. Atsižvelgiant į tai, kad sodininkų bendrijos statusas neatitinka realios situacijos, yra 

pagrindinė kliūtis derantis su miesto savivaldybe dėl infrastruktūros gerinimo darbų. Pasiūlyta 

pateikti bendrijos nariams eilinio susirinkimo metu, svarstyti bendrijos reorganizavimo 

klausimą. 

UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada PATVIRTINTA 
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10. Remiantis SB „Tauras“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ sutartimi, tinklų statybos darbai turėjo 

būti užbaigti iki 2016 gruodžio 31 dienos. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo etapo tinklų statybos 

darbai nėra pradėti, nutarta skubiai kreiptis į AB „Klaipėdos vanduo“ dėl sutarties 

įsipareigojimų nevykdymo.   

UŽ 8 

PRIEŠ 0 

Išvada PATVIRTINTA 

 

Protokolą tvirtina pirmininkas Tomas Simaitis 

Protokolą parengė  Indrė Varkulevičienė 


