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SODININKV BENDRIJOS,,ZARA" ISTATAI

I BENROSIOS NUOSTATOS

l. Sodininkq bendrija ^,Zara" (toliau vadinama - bendrija) yra savanori5kas, pelno nesiekiantis, juridinio
asmens teises turintis fiziniq ir juridiniq asmenq susivienijimas, kurio tikslas - pletoti megejiSkos
sodininkystes veikl4, suvienijus Zemds sklypq savininkus, nuomininkus bei naudotojus ir valdyti
bendrijos teritorijoje esantjjai bendrosios dalines nuosavybds (nuomos) teise priklausanti turt4.
Sie lstatai reglamentuoja bendrijos teises ir pareigas, veikl4, jos valdym4. veiklos kontrolg, bendrijos
nariq teises ir pareigas, leSq ir turto naudojimo, bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo tvark4.
Sodininkq bendrija yra juridinis asmuo, turintis pavadinim4, antspaud4 ir s4skaitas Lietuvos
Respublikos bankuose.
Bendrija savo veikloje vadovaujasi Siais istatais, istatymais ir kitais teises aktais.

1.

II BENDIJOS TEISES IR PAREIGOS

5. Bendrija turi teisg:

5.1 . uZsiimti lstatuose numatyta veikla;
5.2. valdyti ir naudoti jai priklausantj turt4, le5as irjais disponuoti;
5.3. gauti kreditus;
5.4. bDti likviduojama ir reorganizuojama. steigti sodininkq bendrijq sqiungas arba prie jq prisijungti;
5.5. b[ti planavimo organizatore, prireikus parengti ar patikslinti bendrijos sodo teritorijos ar jos dalies

detalqj! plan4, kitus specialiojo planavimo dokumentus;
5.6. b[ti uZsakovd ir sudaryti rangos del sodo inZinerines irangos ir bendrojo naudojimo objektq

projektavimo, statybos ir kitq teritorijos tvarkymo darbq;
5.7. priimti i bendrij4 ir i5 jos pa5alinti narius.
Bendrija gali tureti ir kitq teisiq, nenumatytq jstatuose, jeigu jos neprie5tarauja Lietuvos Respublikos

istatymams.
Bendrija Siq istatq 6 ir 7 punktuose nustatytas teises igyvendina vadovaudamasi visuotinio bendrijos
nariq susirinkimo sprendimais.
Bendrija privalo:
8.1. eksploatuoti, remontuoti ir saugoti bendrijos nariams bendrosios dalines nuosavybds teise

priklausanti turt4;
8.2. laikytis prie5gaisrines saugos, sanitarijos ir aplinkos apsaugos reikalavimq;
8.3. laiku moketi istatymq nustatytus mokesdius ir rinkliavas.

6.

III BENDRIJOS LESOS IR TURTAS

g. Bendrija atsako uZ savo prievoles jai priklausandiu turtu. Bendrija neatsako uZ savo nariq prievoles, o

Sie neatsako uZ bendrijos prievoles.
10. Bendrijos leSas sudaro:

10.1. nario lmokos;
10.2.tikslines imokos teritorijos ir inZinerines irangos remonto, eksploatavimo i5laidoms ir kitai

tikslinei megeji5kos sodininkystes veiklai fi nansuoti,

10.3. bendrijos gauti kreditai;

7.

8.



10.4. kitos teisetai gautos pajamos.
I 1. Bendrijos turt4 sudaro:

1 1.1. leSos bendrijos kasoje ir Lietuvos Respublikos bankq s4skaitose;
1 1.2. pagrindinds priemones ir maZaveftis inventorius,
1 1.3' kitos pirktos ar kitaip teisetai isigytos materialinds vertybes ir kitas turtas.

12' Bendrija valdo ir naudoja bendrijos nariams bendrosios dalines nuosavybes teise priklausantj turtq.
Bendrijos le5omis ir turtu disponuoja bendrijos valdyba, tik pagal tikslinp paskirtj, igaliota visuotinio
nariq susirinkimo.

13. Leiq ir turto apskait4 bendrija vykdo istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

IV BENDRIJOS NARIO TEISES IR PAREIGOS, NARYSTE BENDRIJOJE

14' Bendrijos nariais nuo jos lregistravimo dienos tampa Zemds sklypq savininkai. nuomininkai ir
naudoto.iai, kurie dalyvavo bendrijos steigiamajame susirinkime ir yra ltraukti ! steigejq s4ra54. pateikg
bendrijos valdybai raSytinius pra5ymus, bendrijos nariais taip pat gali tapti zemes sklypq savininkai,
nuomininkai ir naudotojai, visuotiniam bendrijos nariq susirinkimLri priemus sprendim4 priimti juos j
bendrij4.

15. Naryste bendrijoje pasibaigia:
15'1' Zemes sklypo savininkui. nuomininkui ir naudotojui pateikus bendrijos valdybai ra5ytinj

praSym4, kad jis pageidauja i5stori iS bendrijos;
15.2. bendrijos nariui netekus Zemes sklypo nuosavybes (nuomos) ar naudojimo teises;
l5'3' visuotiniam bendrijos nariq susirinkimui priemus sprendim4 pa5alinti nari del jstatq nesilaikymo;
15.4. nariui mirus.

16. Bendrijos narys turi teisg:
16.1. dalyvauti visuotiniuose bendrijos nariq susirinkimuose, rinkti ir blti isrinktas f jos valdyb4 ar

revizijos komisij4, kitus bendrijos valdymo organus, dalyvauti jgaliotiniq susirinkimuose, teikti
pasi[lymus visais bendrijos veiklos klausimais;

16'2' susipaZinti su bendrijos valdymo ir kontroles organq ataskaitomis, visuotiniq bendrijos nariq
(igaliotiniq) susirinkimq protokolais;

16.3. gauti informacii4 apie bendrijos veikl4, jos Dking b[k19. turr4 ir lesas;
16.4. iSstoti i5 bendrijos;
16.5. igaliotikitus asmenis jam atstovauti bendrijoje.

17. Bendrijos narys privalo:
17.1. laikytis bendrijos istatq. vykdyti visuotinio bendrijos nariq (igaliotiniq) susirinkimo sprendimus;
17.2. saugoti ir tausoti savininkams bendrosios dalines nuosavybds teise priklausantj turt4, juo naudotis

bendrijos nariq visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka;
l7'3' moketi visas istatuose nustatytas jmokas, kuriq dyd!, mokejimo laik4 ir tvark4 nustato visuotinis

bendrij os nariq (igaliotiniq) susirinkimas;
17.4. parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas Zemds sklyp4, turi informuoti apie tai

bendrijos valdyb4 ir sumoketi visas lmokas.

V BENDRIJOS VALDYMAS

I8. Bendrijos organai yra:
I8.1. visuotinis bendrijos nariq susirinkimas - auk5diausias bendrijos organas;



18.2. bendrijos valdyba, kuri4 renka visuotinis bendrijos nariq susirinkimas, kolegialus valdymo
organas.

19. Visuotinis bendrijos nariq susirinkimas turi teisg:
19.1. keisti ir papildyti bendrijos istatus;
19.2. nustatyti bendrijos ir bendrijos valdomq le5q ir turto naudojimo tvark4;
19.3. sprgsti naujq nariq priemimo j bendrij4 ir paSalinimo i5 jos klausimus:
19.4. tvirlinti bendrijos meting pajamq ir i5laidq s4mat4, jos vykdymo ataskait4, bendro naudojimo

objektq atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metini bei ilgalaik! p1an4;

19.5. nustatyti nario irnokas, kitq jmokq dydi, jq mokejimo tvark4;
19.6. rinkti ir at5aukti i5 bendrijos nariq bendrijos valdyb4 @endrijos pirminink4) ir revizijos komisij4

(revizoriq), atleidimo i5 pareigLl tvarkq;
l9.7.tvirtinti bendrijos darbuotojq pareigybes, etatq sEraSq ir jq apmokejimo s4lygas, samdomq

darbuotojq skaidir4 ir jq apmokejimo tvark4 arba megejiSko sodo teritorijos prieZilros ir
administravimo paslaugas teikiandioms lmondms ar asffrenims sudarymo s4lygas, apie tai
informuodamas bendrijos narius ra5tu arba skelbimq lentoje;

19.8. numatyti ir tvirtinti einamuosius ir perspektyvinius bendrijos teritorijos ar jos dalies pardavimo,
nuomos bei kito bendrijos nekilnojamo turto, bendro naudojimo inZinerines lrangos eksploatavimo
ir remonto darbus, jq vykdymo ir apmokejimo tvark4;

19.9. vertinti. tvirtinti bendrijos valdybos veikl4, tvirtinti metinQ bendrijos [kines ir finansines veiklos
ataskait4 ir revizijos komisijos (revizoriaus) ar audito iSvadas apie bendrijos finansing veikl4;

19.10. nustatyti ir tvirtinti bendrijos vidaus tvarkos taisykles:
19.11. sprgsti megeji5ko sodo teritorijos kra5tovaizd1io tvarkymo ir prieZiuros, nZstatymo ir kitus

teritorijos planavimo, infrastrukt[ros pletros ir bendro turlo naudojimo, tvarkymo ir pardavimo
klausimus:

19.12. priimti sprendimus del bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo;
19.13. sprgsti klausimus del bendrijos stojimo i susivienijimus, draugijas ir i5stojimo i3 jq;
19.14. priimti sprendimus del bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo ir patvirtinti s4lygas;
19.15. bendrijos nariq susirinkimo klausimq neturi teises sprgsti kiti bendrijos organai.

20. Bendrijos valdyba renkama i5 penkiq nariq trijq metq laikotarpiui.
21. Visuotinis bendrijos nariq susirinkimas i5 iSrinktq valdybos nariq i5renka valdybos pirminink4, o

valdybos pirmininkas vadovauja valdybai.
22. Visuotini bendrijos nariq susirinkim4 bendrijos valdyba Saukia ne rediau kaip kar14 per metus.
23. Neeilinis susirinkimas Saukiamas revizijos komisijos (revizoriaus) arba 1/10 bendrijos nariq

reikalavimu. Neeilinj susirinkim4 bendrijos valdyba gali su5aukti ir savo iniciatyva.
24. Visuotinis bendrijos nariq susirinkimas laikomas teisdtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse

bendrijos nariq. Visuotinis bendrijos nariq susirinkimas priima sprendimus paprasta jame

dalyvaujandiq bendrijos nariq balsr-1 dauguma, vieSu arba slaptu balsavimu.
25. Bendrijos nariq susirinkimo sprendimai del leSq skolinimosi, del bendrijos reorganizavimo,

pertvarkymo ar likvidavimo yra teisdti, jei uZ juos balsuoja daugiau kaip 213 bendrijos nariq.
26. Bendrijos valdyba kasmet atsiskaito visuotiniam bendrijos nariq susirinkimui, pateikdama ataskait4

ra5tu apie ivykdytus darbus, taip pat i5sami4 gautq ir panaudotq le5q suvesting.

27. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos nariq susirinkimo patvirtint4.darbo reglament4.

28. Bendrijos valdyba:
28.1.organizuoja bendrijos teritorijos, jos dalies prieZi[r4 ar bendro naudojimo inZinerines irangos,

kito turto naudojim4 ir eksploatavim4;
28.2. igalioja valdybos pirminink4 bendrijos vardu sudaryti sutartis ir kitus sandorius:



29.

30.

28.3. igalioja valdybos pirminink4 priimti j darb4 ir atleisti i5 jo bendrijos darbuotojus. Sie darbuotojai
gali bDti tiek bendrijos nariai, tiek kiti asmenys;

28.4. organizuoja bendrijos veikl4 ir priZi[ri, ar laikomasijos !statq;
28.5. igyvendina bendrijos meting pajamq ir iSlaidq s4mat4, bendro naudojimo objektq atnaujinimo

(remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metin! bei ilgalaik! plan4, sudaro *"iing finansing
atskaitomybg ir j4 pateikia bendrijos nariq susirinkimui;

28.6' tvarko ir saugo bendrijos bendrojo naudojimo tr,uto ir objektq registravimo knygg, bendrijos
techninius ir j uridinius dokumentus;

28.7' Sio lstatymo nustatytais atvejais ir nariq pra5ymu pateikia informacij4 ir dokumentus bendrijos
nariq susirinkimui;

28.8. bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia juridiniq asmenq registrui;
28.9. Siame lstatyme nurodyt4 informacij4 vie5ai skelbia jstatr-rose nllstatyta tvarka:
28.10. teikia bendrijos nariams reikaling4 informacij4;
28.1 1. atlieka kitas 5io lstatymo ir kitq istatymq bei kitq teises aktq, taip pat bendrijos !starq nustatytas

pareigas;

28.12. nagrineja bendrijos nariq pareiSkimus, praiymus bei skundus ir per vien4 menes! pateikia
atsakymq;

28.13. turi uZtikrinti, kad revizijos komisijai (revizoriui) ar auditoriui b[tq pateikti visi sutartyje sLr
audito imone nurodytam patikrinimui rei kal ingi bendrijos dokumentai ;

28.14. bendrijos valdybos nariq, nevykdandiq ar netinkamai vykdandiq pareigas, atsakomybg nustato
Civilinis kodeksas ir kiti istatyrnai.

28.15. rengia bendrijos veiklos planus, pajamq ir iSlaidq sEmat4, ataskaitas ir kitus dokumentus.
susijusius su bendrijos veikla ir darbq finansavimu;

28.16. naudoja bendrijos le5as pagal visLrotinio nariq susirinkimo suteiktus jgaliojimus ir patvirtintE
s4mat4;

28.17. rengia ir teikia bendrijos nariams prane5imus apie jq sumoketas nario jmokas, tikslines imokas
ar susidariusias skolas ir jq likvidavimo terminus;

28.18. organizuoja raStvedybos ir s4skaitybos tvarkym4;
28.19. atstovauja bendrijai teisme bei kitose institucijose;
28.20. sudaro su bendrijos nariais elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, kuriose numatomos

elektros tiekimo ir apmokejimo s4lygos;
28.21. bendrijos nariams, nesilaikantiems bendrijos istatq, nevykdantiems vidaus tvarkos taisykliq,

skiria visuotinio poveikio priemones: baudas, elektros energijos ir vandens tiekimo atjungimq,
si[lo visuotiniam susirinkimui Salinti i5 bendrijos nariq.

Bendrijos valdybos sprendimai priimami posedZiuose. PosedZiq Saukimo iniciatyvos teisg turi
kiekvienas valdybos narys. Valdybos posedis laikomas lvykusiu, kaijame dalyvauja daugiau kaip 213
valdybos nariq. Balsavimo metu kiekvienas bendrijos valdybos narys turi vien4 bals4. Valdybos narys
neturi teises balsuoti, kai valdybos posedyje sprendZiamas su jo veikla valdyboje susijgs ar jo
atsakomybes klausimas. Valdybos sprendimas laikomas priimtu. kai uZ j! balsuoja daugiau kaip puse
valdybos nariq. Jei bendrijos valdybos nariq balsai ,,uL" ir,,prieS" pasiskirsto po lygiai, lemia bendrijos
valdybos pirmininko balsas. Valdybos posedZiai turi blti protokoluojami, iSskyrus atvej!, kai
sprendim4 pasira5o visi valdybos nariai.
Ne veliau kaip likus 10 dienq iki eilinio bendrijos nariq susirinkimo bendrijos valdyba privalo parengti
bendrijos veiklos ataskait4. Joje turi blti bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus ap1valga,
svarbiausi ivykiai bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio nariq susirinkimo, bendrijos
veiklos planai ir prognozds. Bendrijos visuotiniame susirinkime gali buti nustatyta ir daugiau bendrijos
veiklos ataskaitos rei kalavimq.



vr susrRrNKrMU Saurrvo tR oRcANrzAVrMo TvARKA

3 1. Bendrijos nariq susirinkimo su5aukimo iniciatyvos teisg turi bendrijos valdy'ba bei 1/10 bendrijos nariq.
32. Bendrijos nariq susirinkimas Saukiamas bendrijos valdymo organo sprendimu.
33. Bendrijos nariq susirinkimo Saukimo iniciatoriai bendrijos valdybai pateikia paraiSk4. Joje turi btti

nurodytos susirinkimo su5aukimo prieZastys ir tikslai, pateikti pasiulymai del susirinkimo
darbotvarkes, vietos ir datos, sillomq sprendimLlprojektai. Bendrijos valdyba per l0 dienq informuoja
bendrijos nariq susirinkimo Saukimo iniciatorius kada ivyks susirinkimas. Bendrijos nariq susirinkimas
turi ivykti ne veliau kaip per vien4 mdnesi nuo paraiSkos gavimo dienos.

34. Jei bendrijos valdyba neprieme sprendimo suSauktibendrijos nariq susirinkim4 per l0 dienq nuo Sios
paraiSkos gavimo dienos, nariq susirinkimas gali b[ti su5aLrkiamas ,/q bendrijos nariq sprendimu.

35. Eilinis bendrijos nariq susirinkimas turi bilti SaLrkiamas kasmet ne veliau kaip per 5 menesius po
fi nansiniq (kalendoriniq) metq pabai gos.

36. Neeiliniai nariq sLrsirinkimai Saukiami bendrijos valdyn-ro organo iniciatyvaarbane maZiau kaip 1/10
bendrijos nariq iniciatyva.

37. Bendrijos valdyba, 1/10 bendrijos nariq ar revizijos komisija, priemg sprendim4 su5aukti nariq
susirinkirn4, privalo ne veliau kaip 14 dienq iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius el. paitu,
paskelbiant apie tai skelbimq lentoje ir Vilniaus rajono savivaldybes internetineje svetaineje.
Sprendime turib[ti nurodyta: susirinkimo data, laikas. vieta, darbotvarke. sprendimLlprojektai.

38. Kiekvienas bendrijq naritl susirinkimas turi iSrinkti susirinkimo pirminink4 ir sekretoriq.
39. Bendrijos nariq susirinkime teisetai dalyvaujantys nariai registruojami pasira5ytinai susirinkimo

dalyviq s4raSe. Narys, dalyvaujantis bendrijos nariq susirinkime ir turintis teisg balsLroti, turi pateikti
asmens tapatybg liudijanti dokument4. Asmuo, nesantis bendrijos nariu, taip pat turi pateikti ir
dokument4, patvirtinanti jo teisg balsuoti nariq susirinkime. NariLl registravimo s4ra54 pasiraso
bendrijos nariq susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo s4raSe turi bhti nurodyti nariai,
jau balsavg raStu.

40. Bendrijos nariq susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas ivykusiu, kai jame dalyvauja ne
maliaukaip % bendrijos nariq. Jeigu kvorumo ndra, nariq susirinkimas laikomas nelvykusiu ir turi bDti
suSauktas pakartotinis nariq susirinkimas, turintis teisg priimti sprendimus pagal ne!vykusio
susirinkimo darbotvarkg. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar Siq istatq
nustatytais atvejais - kvalifikuota pakartotiniame nariq susirinkime dalyvavusiq nariq balsq dauguma
arba priimamiems sprendimas atliekama nariq apklausE ra5tu iki kito susirinkimo arba po jo ir gauti
rezultatai pateikiami bendrijos valdybai arba sekandiam ar vykstandiam sr.rsirinkimui.

41. Bendrijos susirinkimai turi bfiti protokoluojami. Protokolas gali btti nera5omas, kai priimtus
sprendimus bendrijos nariq susirinkimo metu pasira5o visi bendrijos nariai.

42. Protokol4 pasiraSo bendrijos nariq susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Kartu gali pasira5yti ir
bendrijos nariq igalioti asmenys atstovauti susirinkime. Protokolas turi b[ti sura5ytas ir pasira5ytas ne
veliau kaip per 5 darbo dienas nuo bendrijos susirinkimo dienos. Prie bendrijos nariq susirinkimo
protokolo turi b[ti pridedama: bendrijos nariq susirinkime dalyvavusiq nariq registracijos s4raias;

igaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenq teisg balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad
nariams buvo prane5ta apie nariq susirinkimo suSaukim4; pastabos del protokolo ir protokol4
pasiraSiusiq asmenq iSvada del 5iq pastabq.



VII VE,IKLOS KONTROLE

13 ' Bendrijos lking finansing veikl4 kontroliuoja revizijos komisija (revizorius). Revizijos komisijos
nariai ir jos pirrnininkas (revizorius) renkaminariq susirinkime ne ilgesneikaip 3 metq kadencijai.

-14. Revizijos komisijos (revizoriaus) darbo tvark4 nustato jos darbo reglamentas.
45. Revizijos komisijos nariu (revizoriumi) negali bLrti bendrijos valdybos nariai, jL1 sutuoktiniai ar

sugyventiniai, kai paftneryste iregistruota istatymq nustaty'ta tvarka. ir asmenys, kuriuos su valdybos
nariais ar bendrijos pinnininku sieja artirni giminystes ar svainystds ry5iai (tevai (lteviai), vaikai
(ivaikiai)' broliai, seserys. taip pat sutr-roktinir-1ar sugyventiniq broliai, seserys. teilai irvaikai). Jeigu
revizijos komisija nesudaroma (nerenkamas revizoriLrs), bendrijos fstatuose tLrri bLrti nr"rmatyta, kad jos
uking finansing veikl4 kontroliuoja bendrijos nariq susirinkimo renkama audito !rnone.46. Revizijos kornisija (revizorius) arba audito !mone:
46.1. tikrina bendrijos r.-rking finansing veikl4;
46'2. informuoja bendrijos nariq sLrsirinkim4, bendrijos valdymo organ4 apie bendrijos veiklos

paZeidimus;

46'3' finansiniams metams pasibaigLrs, nariq sr,rsirinkimr-ri pateikia i5vad4 del bendrijos metintis
fi nansinds atskaitomybes;

46'4. privalo atlikti neeilini hkines finansines veiklos patikrinim4, jei to reikalar-rja ne maZiau kaip 1i4
bendrijos nariq, ir ataskait4 pateikti bendrijos nariq susirinkimLri.

VIII BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLE IR GINEU NAGRINEJIMAS

47' Bendrijos valdyba pagal visuotinio bendrijos nariq sr-rsirinkimo patvirtintus dokumentus (pajamq ir
i5laidLl s4rnat4) turi teisg disponuoti bendrijos leSomis tik su tiksline paskirtimi, esandiomis jos kasoje
ar Lietuvos Respublikos bankq s4skaitose.

48' Bendrijos veikl4 kontroliuoja revizijos komisija (revizorius). kurios jgaliojimq terminus nustato
visuotinis bendrijos nariq (jgaliotiniq) susirinkimas.
Revizijos komisija (revizorius), privalo ne rediau kaip kart4 per metus patikrinti bendrijos lking ir
finansing veikl4 ir pateikti ataskait4 visuotiniam bendrijos nariq susirinkimui.
Gindai tarp bendrijos ir jos nariq sprendZiami lstatymq nustatyta tvarka.

IX BENDRIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

51. Bendrija gali brlti reorganizuojama jungiarna, skaidoma ar kitaip pertvarkoma.
52' Sprendimas del bendrijos reorganizavimo priimamas visuotiniame bendrijos nariq susirinkime.

Bendrija reorganizuojama pagal sLrsirinkime patvirlint4 projektE fiame gali b[ti nurodyta, kaip
reorganizuojama bendrija, taip pat steigiamos po reorganizavimo bendrijos pavadinimas, buveine, turto
iveftinimas, aptarti jo peremimo ir kiti klausimai). Reorganizavus bendrij4, jos teises ir prievoles
pereina reorganizuotai bendrijai (bendrijoms) nuo jos (q) lregistravimo dienos.

53. Bendrija likviduojama:
53.1' jeigu visuotinis bendrijos nariq susirinkimas priima sprendim4 l"ikviduoti bendrij4;
53.2. jeigu visa bendrijos teritorijoje esanti Zem6, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes jstatymu

ar kitais teises aktais, paimama visuomends reikmems;
53.3. kitais Lietuvos Respublikos istatymq numatytais atvejais.

49.

50.



5-+. Visuotinis bendriios nariq susirinkimas, priemgs sprendim4 likviduoti bendrij4, paskiria likvidatoriq
arba likvidavimo komisij4, nustato likvidavimo procedtr4, sprendZia bendrijoje buvusiq bylq, kitq
dokumentq, archyvq perdavimo ir saugojimo, turto pasidalijimo, kitus klausimus.
Priemus sprendim4 likviduoti bendrij4, netenka !galiojimq bendrijos valdyba, jos pirmininkas ir kiti
bendrijos valdymo organai. Bendrijos pirmininkas ir valdyba atsiskaito uZ nuveiki4 veikl4, pateikia
visuotiniam bendrijos nariq susirinkimui bendrijos pajamq ir islaidq ataskait4.
Ne veliau kaip per 10 dienq nuo sprendimo reorganizuoti ar likvidr-roti bendrij4 priemimo apie tai ra5tu
prane5ama vietos savivaldos vykdomajai institucijai, bendrijos nariams ir kreditoriams. nurodomas ir
teisiq peremejas.

Noredarna i5siregistruoti, bendrijos valdyba (ar jos lgaliotas asmuo) vietos savivaldos vykdomajai
institucij ai patei kia:
57. l. pra5ym4 iSregistrLroti bendrij4;
57.2. visuotinio bendrijos nariq susirinkimo sprendimo reorganizuoti bendrij4 koprje ir original4

(ori gi nalas gr4Zinamas);

57.3. bendrijos Iregistravimo paZyrnejirno originalq;
57.4. jstatus;

57.5. tLrrlo, teisir4 ir prievolir; (jskaitant nesumokdtas j Valstybinio socialinio draudimo fondo bir-rdZetq
mokesdiq administratoriaus pareigDnq ir kitr-1 valstybes institucijq apskaidiLrotas leSas, iS jq iLietuvos Respublikos valstybes biudZet4, savivaldybirl biudZetus ir fondus isieskomas baudas ir
delspinigiLrs), perdavirno aktq patvirtintus nuora5us. Tufto, teisiq ir prievoliq perdavimo aktai turi
b[ti sLrderinti su teritorine valstybine mokesdiq inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba (arba jos skyriLrmi);

57'6' bankq i5duotas paZyrnas apie sqskaitq uZdarym4 arba teisiq disponuoti s4skaitose esandiomis
lesomis ir padiomis s4skaitomis, jas naudoti ir valdyti perdavim4 po reorganizavimo
veiksiandioms bendrijoms. JeigLr buvo gautas kreditas, pateikiami jj suteikusiq subjektq ar jq
igaliotq atstovq iSduoti dokumentai, patvirtinantys kreditavimo teisiq peremim4;

57.7. policijos komisariato isduot4 kvit4 apie antspaudo ir spaudo sunaikinim4

X SODININKU BENDROSIOS DALIES NUOSAVYBES TEISE IR JOS IGYVENDINIMAS

58. Sodininkams bendrosios dalines nuosavybds teise priklauso sodininkq bendrijos bendromis le5omis ar
bendromis sutelktomis jegomis pastatyti, lrengti ar kitaip !sigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo
naudojimo Zem6 su bendrojo naudojimo pastatais ir irenginiais (vandenvietes teritorija, tvoros, varrai,
poilsio aik5teles, pliaiai, mi5kai, vandens telkiniai ir kt.); bendroji inZinerine lranga - vandentiekio,
kanalizacijos, dujq, elektros, telekomunikacijq ir rodmenq tinklai, melioracijos jr.nginiul, keliai, tiltai,
lieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo naudojimo inZinerine technine lranga,
esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat sie objektai, jrengti sodo
sklypuose, jeigu jie susijg su visos megejiSko sodo teritorijos inZinerines techninesl.ungo, veikimu ir
jeigu jie nera kitq asmenq nuosavybd.

59. Megeji5ko sodo teritorijoje sodininkq leSomis lrengtos elektros perdavimo ir skirstymo linijos,
transfotmatoriq pastotes, elektros skydines ir kiti elektros perdavimui ir skirstyrnui reikalingi jrenginiai
po 5io lstatymo isigaliojimo Civilinio kodekso nustatyta tvarka i5 bendrijos yra iiperkami esamos
b[kles, laikantis Energetikos istatymo reikalavimq ir Vyriausybes nustatytais terminais.

60. Megeji5ko sodo teritorijoje esandius bendrojo naudojimo objektus valdo bendrija Civilinio kodekso,
Sio bei kitq istatymq nustatyta tvarka.

))

56.

51.



Bendrijos valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektq apraS4 ir prireikus j! papildyti arba
pakeisti. Siame apra5e turi b[ti nurodyta bendrojo naudojimo objektq technine b[kle. Bendrijos
valdymo organas bendrojo naudojimo objektq apra5q vie5ai paskelbia nariams ir pateikia ji kitiems
Zinomiems su bendrojo naudojirno objektLl valdymu susijusiems suinteresuotiems asmenims.
Kiekvienas bendrijos narys turi teisg gindyti bendrojo naLrdojimo objektq apraS4 ir reikalauti turto
inventorizacij4 atlikti i5 naLrjo. Sprendimus del pakartotines inventorizacijos priima bendrijos nariLl
susirinkimas.

62. Asmenys. tame tarpe ir jLrridiniai, kr-rrie sodo teritorijoje isigyja Zemes skly'p4 ir nepageidaLrja ar negali
tapti bendrijos nariais, taip pat asrxen)'s. iSstojg i5 bendrijos arba i5 jos paSalinti. uZ visas paslaugas ir
naudojim4si bendro naudojirno objektais moka sodininkLl bendrijos .,Zara" visr,rotinio susirinkirno
patvirtint4 metin! mokestj.

63. Sodininkai ir kiti asmenys megejiSko sodo teritorijoje privalo laikytis bendrijos nustatytll vidar-rs
tvarkos taisykliq (XII skyrius) ir be bendrijos leidirno savavaliSkai neregr-rlir-roti, nekeisti, neremontuoti
rnegejiSko sodo teritorijos bendrosios inZinerines irangos, bendrLijr-1 konstrukcijLl, bendrojo naudojimo
patalpq ir objektq.

64. Sodininkai ir kiti asmenysl padarg Zal4 bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius istatymq nustatyta tvarka.

XII VIDAUS TAISYKLES

65. Sodo sklype statiniai statomi laikantis SiLlreikalavirnLl:
65.1. pastatai tLrri b[ti statomi ne maZesniu kaip 3m atsturnu nuo sklypo ribos, Siaurine puse 1,5m,

tadiar"r visais atvejais - kad jie nedarytq Zalos kaimyninio sklypo naLrdotojui. MaZesniu atstlrmu
gali bhti statomi esant ra5ytiniam kaimyniniLl sodq sklypq savininkq susitarimui;

65.2. atskirti sodo sklyp4 nLro kaimyninio sklypo tvora (aklina iki 50% LrZstatymo) ar gyvatvore
galima ne auk3tesne nei 1,8m kitais atvejais - esant raiytiniam kaimynq susitarimui, o kai
sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija - esant bendrijos valdybos sutikimui.

65.3. MedZius (vaismedZius) ir krhmr-rs (vaiskrhrnius) rnegejiSko sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir
priZiuri savo nuoZi[ra. Sodo sklypo medZiai (vaismedZiai) ir krumai (vaiskrrlmiai) sodinami
laikantis 5iq reikalavimq:

65.3.1. Auk5taugiai medZiai (vaismedZiai pav.: obelys, kriau5es) auk5tesnikaip 3m, sodinami ne
maZesniu kaip 3rn atstumu nLro sklypo ribos;

65.3.2. ZemaugiaimedZiai(vaismedZiaipav.: kaulavaisiniaiabrikosai. persikai, vySnios) iki3m
aukSdio, sodinami ne maZesniu kaip 2m atstr-rmu nuo sklypo ribos;

65.3.3. KrDmai (vaiskr[miai) sodinami ne maZesniu kaip 1m atstumu nuo sklypo ribos;
65.3.4. Sodiniaivisais atvejais neturi darytiZalos kaimyninio sodo naudotojams. MaZesniu

atstumu jie galibritisodinarniesant ra5ytiniam kaimyniniq sodLlsklypq savininkq
susitarimui.

66. MegejiSko sodo teritorijoje sodininkai, nekeisdami pagrindines tikslines Zem€s naudojimo paskirties,
nuosavybds teise valdomame sodo sklype gali statyti ar rekonstruoti:
66. 1. statybos lstatymo nustatyta tvarka parengg projekt4 ir gavg statybos leidimE - vien4 gyvenamqj!

nam4 ir vien4 jo priklausini;
66.2.be statybos leidimo - sodo baldus ir maZosios architekthros bei smulkius rekreacinds paskirties

statinius (suolelius, sporto aik5teles, ZidiniLrs, skulpturas, dekoratyvines tvoreles, lieptus ir kitus
laikinuosius statinius);

66.3. tiksling Zemds naudojimo paskirti galima keisti tik istatymq numatyta tvarka.



' 67- Megeji5ko so.do tgriiorija turi b[ti tvarkoma taip, kad prireikus ij4 galetq patekti atlikdami pareigas
prie5gaisrines saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitq specialiqjq tarnybq darbuotojai.

68- Sodo sklype leidZiama laikyti smulkiq naminiq gyvunq (triu5iq, nutrijq, Sunq, pauksdiq, bidiq ir kt.).
R[Siq s4raSas, jq laikymo tvarka ir sqlygos turi atitikti galiojandius aplinkosauginius ir higienos
normq reikalavimus.

Istatai priimti 2019 birZelio 29 d. visuotiniame susirinkime
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