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  Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje gegužės 19 d. įvyko     

Kauno susivienijimo „SODAI“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. 

 
                Susirinkimo – seminaro darbe dalyvauti atvyko Kauno rajono 

savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis, LGMS pirmininkas 

Arvydas Ţiţiūnas, Kauno rajono savivaldybės Tarybos narys Gvidas Rutkauskas ir 

kiti svečiai. 

Darbotvarkė svarstyta: 

1. Susivienijimo pirmininko R. Šeštakausko pranešimas. 

2. Bendrijų pirmininkų pasisakymai ir siūlymai dėl Kauno rajono 

savivaldybės su Kauno susivienijimu „SODAI“ 2017-04-28 

pasirašyto bendro kreipimosi į Seimo pirmininką ir Vyriausybę. 

3. Kviestų svečių pasisakymai. 

4. Pranešimas dėl mokesčių išieškojimo teismuose daromų klaidų ir 

teismų praktika nagrinėjant ginčus dėl visuotinių susirinkimų. 

5. Revizijos komisijos pirmininko Romo Ramanausko pasisakymas ir 

revizijos akto tvirtinimas. 

6. Kauno susivienijimo „SODAI“ naujos redakcijos įstatų tvirtinimas. 

7. Valdymo organų rinkimas.       
Susivienijimo pirmininkas R. Šeštakauskas pranešime aptarė pagrindinius 

2016 metų veiklos akcentus, išspręstas problemas ir nesėkmes, su kuriomis detaliau 

išdėstytomis galima susipaţinti Kauno susivienijimo „SODAI“ svetainėje. Trumpai 

supaţindino su eilės rajonų bendrijų atstovų ir Kauno rajono savivaldybės pasirašyta 

bendra rezoliucija Seimo Pirmininkui ir Vyriausybei. S. b. „Gaiţėnėlių“ pirmininkui 

pasiūlius pritarta pateiktam  Kauno rajono savivaldybės ir Kauno susivienijimo 

„SODAI“ 2017-04-28 pasirašytam bendram kreipimuisi į Seimo pirmininką ir 

Vyriausybę.    

Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas 

Kruopis supaţindino pirmininkus su 2017 sausio 1 d. įsigaliojusiais teisės aktų 

pakeitimais dėl statinių sodininkų bendrijose registracijos Registre tvarkos. Atsakė į 

daugelį susirinkusiųjų teiktų klausimų. 

Pasisakęs Lietuvos Geodezininkų ir Matininkų sąjungos pirmininkas 

Arvydas Ţiţiūnas aptarė kadastrinių matavimų eigą mėgėjų sodų teritorijose, ţemės 

sklypų vidaus keliams ir statinių kadastrinių bylų formavimo problemas, jų 

registracijos klausimus. Atsakė į susirinkusiųjų teiktus klausimus. 

Seimo nario Roko Ţilinsko padėjėjas supaţindino su Seime ir kitose 

institucijose ne pirmus metus svarstomomis problemomis. Atsakė į susirinkusiųjų 

teiktus klausimus. 

                   Susivienijimo pirmininkas R. Šeštakauskas aptarė patirtį sodininkų 

bendrijų, kurios bandė teismuose iš skolininkų prisiteisti skolas. Visiems 

susirinkusiems buvo įteikta atmintinė dėl sodininkų bendrijų daţniausiai daromų 

klaidų teismuose išieškant skolas iš skolininkų su patarimais kaip jų reikėtų išvengti. 
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Susirinkusieji supaţindinti su teismų praktika nagrinėjant ginčus dėl visuotinių 

susirinkimų ir rekomendacijomis kaip jų išvengti. 

                    Susivienijimo revizijos komisijos pirmininkas Romas Ramanauskas 

susirinkusiems perskaitė ataskaitinio laikotarpio revizijos komisijos aktą ir atsakė į 

teiktus klausimus. Pasiūlymų negauta. Ataskaitinio laikotarpio revizijos komisijos 

aktas patvirtintas be pastabų. 

                    Aptartas siūlomų Kauno susivienijimo „SODAI“ įstatų pakeitimų 

projektas.  Esminiai pakeitimai yra valdybos narių skaičiaus nuo 9 didinimas iki 11 

narių ir susivienijimo pirmininko rinkimo teisė perkeliama iš valdybos visuotiniam 

susivienijimo susirinkimui. Pasiūlymų  pataisyti ar papildyti  įstatų projektą negauta. 

Nutarta patvirtinti pateiktą Kauno susivienijimo „SODAI“ įstatų projektą. Įpareigoti 

patvirtintą dokumentą pasirašyti susivienijimo pirmininką Romualdą Šeštakauską ir 

susirinkimo pirmininkaujantį Antaną Statkevičių. Pasirašytą dokumentą teikti 

registracijai Registre. 

Patvirtinti naujos redakcijos Kauno susivienijimo „SODAI“ valdybos ir 

revizijos darbo reglamentai. 

 Išrinkta nauja Kauno susivienijimo „Sodai“ valdyba sekančios 

sudėties: 

1. S. b. „Monolitas“ pirmininkė Angelė Bagdonienė. 

2. S. b. „Gaiţėnėliai“ pirmininkas Antanas Statkevičius. 

3. S. b. „Diemedis“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas. 

4. S. b. „Smiltelės“ pirmininkas Albinas Zalatorius. 

5. S. b. „Ąţuolėlis“ pirmininkas Ričardas Zabielavičius. 

6. S. b. „Versmė“ pirmininkas Valentinas Zavtrikovas. 

7. S. b. „Poilsis“ pirmininkė Stasė Ţuravliovienė. 

8. S. b. „Girininkai“ pirmininkas Steponas Bruţas. 

9. S. b. „Pilėnai“ pirmininkė Irena Gabševičienė. 

10. S. b. „Berţelis“ valdybos narys Valentinas Grumbinas. 

11. S. b. „Skardis“ pirmininkė Julija Bukauskienė. 

Romualdas Šeštakauskas perrinktas Kauno susivienijimo „SODAI“ 

pirmininku. 

Vadovaujantis naujai patvirtintais įstatais į 3 narių revizijos komisiją 

išrinkti Romas Ramanauskas  s. b. „Nonporėlis“ , Giedrė Andriuškevičienė s. b. 

„Girios“, Jonas Zdanevičius s. b. „Pamiškė.          

                  Pabaigoje ţodis suteiktas Giedrei Andriuškevičienei. Ji perskaitė 

susivienijimo valdybos siūlymą suteikti Garbės Nario vardą Albinui Zalatoriui uţ 

ilgametę veiklą Kauno susivienijimo „SODAI“ valdyboje, bendroje veikloje ir 

pirmininkavimą sodininkų bendrijoje „Smiltelė“ nuo pat jos įsteigimo dienos.  

 Balsuojant vienbalsiai, nutarta Kauno susivienijimo „Sodai“ Garbės 

Nario vardą suteikti Albinui Zalatoriui. 

                  Baigiamąjį ţodį sakydamas Kauno miesto Tarybos  narys palinkėjo naujai 

valdybai sėkmės ir savivaldybės paramą visuose reikaluose. 


