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Sodininkq bendrija yra savaranki5kas, pelno nesiekiantis fiziniq asmenq susivienijimas, turintis juridinio
asmens teises, kurio tikslas - pletoti megejiSk4 sodininkystE, darZininkystp, gelininkystE, bitininkystg ir kitq
sodininkystes veikl4 vienijantis Zemes sklypq savininkus ir nuomininkus, bei valdantis bendrijos teritorijoje
esantI bendrijos nuosarybes teise priklausanti turtq.
1.1 Bendrijos veiklai vadovauja bendrijos nariq visuotinis (igaliotiniq) susirinkimas, o laikotarpiu tarp
susirinkimq - bendrijos valdyba.
1.2 Sodininkq bendrijos vidaus Warkos taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2000 m. balandZio men. 10 d. nutarimu Nr.404 "Del sodininkq bendrijos tipiniq [statq palvirtinimo".

l.

2.SodininkqbendrijaturiLietuvosRespublikosVyriausybes l998metq lapkridiolTdienosnutarime
Nr. l3-38 patvirtint4 miesto (rajono) savivaldybes suteikt4 identifikavimo kod4.
Sodininktl bendrijos [statai registruojami miesto (rajono) savivaldybeje, kurios teritorijoje yra bendrija.
3. Sodininkti bendrijos valdyba pagal bendrijos Zemes sklypo plan4.organizuoja sodo aikStelit1,keliq takq
nariq skll'p'.i ribq ir kitq projekte numatl4q objektq atzymejimus nat[roje ir uZtikrina, kad 5iq ribq bfitq laikomasi.
4. Ribos tarp sodo keliq ir nariq sklypeliq pazymirnos negiliais grioveliais arba Forele, iemaugiais
ieldiniais.Sodininkas savo sklypeli gali aptverti dekorafy.vine medine, i5 vielos tinklo arba karpoma gyvafvore,
kurios neturi uZpavesinti kaimyno sklypo.
Riboms pazymeti nerekomenduojama naudoti betono, plyq ir akmenq.

5. Bendrija privalo rupintis natlralia gamtine aplinka, laikyis [stafymq nustab4q aplinkos apsaugos
reikalavimq saugoti ir priZilreti bendrojo naudojimo plotuose auginandius miSkus, medZius ir kit4 augalij4
vandens telkinius, atskirus gamtos objektus, globoti naudingqjq glvlnljq.
6. Didesnese sodininkq bendrijose gali blti sudaromos grandys, kurioms vadovauja grandies susirinkime
iSrinklas grandininkas. Grandininkas atstovauja grandZiai iiplestiniuose bendrijos valdybos posedZiuose ir
supaZindina grandies narius su priimtais nutarimais. Grandies susirinkime renkami ir igaliotiniai ( I igaliotinis
nuo 3 ar 5 grandies nariq), kurie dalyvauja visuotiniame sodininkq bendrijos nariq(lgaliotiniq) susirinkime.
7. Perrvarkyti sodo teritorijE ar jos dali i gyvenamE kvartalq statant gyvenamqjI nam4 ir jo priklausinius,
rekonstruoti pastary,tq sodo nam4 i gyvenamqji nam4 bendrijq teritorijoje privaloma vadovautis Aplinkos ministro
1999 metq spalio 19 d. isakymu Nr.335 "MaZqjq statiniq projektq rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir 5iq
statiniq statybos iteisin imo tvarka".
8. Projektuojant ir statant individualiame sklype statinius, butina i5lai$ti Siuos atstumus:
8.1 glruenamasis namas nuo gretimo sodo sklypo ribos - ne ardiau kaip 3 metrai.
8.2 gyvenam-asis namas nuo gatves raudonosios linijos - ne ardiau kaip 5 metrai.
8.3 lauko tualetai, jeijie ne lkiniame pastate, turib[ti ne ardiau kaip 4 metrainuo sklypo ribos.
8.4 [kinis pastatas, garaias, Siltnamis - 2 metrai nuo sklypo ribos.
9. Projektuojant ir sodinant individualiame sklype vaismedZius ir vaiskrirmius, dekora[vinius medZius ir
kr[mus, b[tina iSlaikyi nuo gretimo individualaus sklypo ribos Siuos atstumus:
9.1. 3 metrai nuo auk5ta[giq medZiq ir vaismedZiq (obelu kriauSiq) kamienq;
9.2. 2 metrai nuo vidutinio [gio medZiq(ry5niq, slyvq ir kt.) kamienq;

9.3. I metras nuo vaiskr[miq;
g.4. pagal sodo sklypo sivininkq(nuomininkq) susitarim4 ir sodininkq bendrijos valdybos pritarim4
dekoral.vin0s gyvatvores krlmai gali b0ti sodinami gretimq sodq sklypo riba;
g., kitais atvejais dekoratyvin€s gyvatvores krfrmai sodinami I m. atstumu nuo gretimo sodo sklypo ribos;

. g-yvatvores kr[mai turi buti nuolat karpomi ir jos aukStis turi blti ne didesn is kaip I - I,2 metro.
10. Sodo sklypai gali buti padalijami arba atskiriamos jq dalys, panaudoti megeji5kos sodininkystes
reikmems asmenims ar [keisti jeigu galima suprojektuoti ne maZeinius kaip 0,04 hu sodo sklypus.
I l. Sodo sklypai megejiikos sodininkystes reikmems gali brti sujungiami.
1.2' Sodo sklypelis turi buti tvarkomas laikantis viiq agrotecinikos reikalavimr; stengiantis racionaliai
iSnaudoti Zemp. Visais atvejais gamyb4 rekomenduojama derintisu aplinkos estetika.
13. Kiekviename sklypelyje vis4laikqturi b[ti palaikoma Svara irtvarka, naikinamos piktZoles, kovojama
su
augalq ligomis ir kenkejais. Nenaudoti augalams Zydint chemikalLl. Nedirbamq sklypq Seimininkai, darantys ZalE
kaimynams baudZiami [statymq nustaf]ta tvarka (1998 m. Augalq apsaugos
[statymas). Negalima p.ie sojininkq
bendrijos keliq sodinti Saltalankiq ir kitLS su pladiai besidriekiand,iomii Saknimis, augalq, kadangi jie gadini
asfalto ir kitq dang4.
14. Nuo geguZes 15 d. ikirugsejo l5 d. poilsio ir Svendiqdienomis atliekas sode degintidraudZiama.
15. I5 sklypelio i5ravetas piktZoles ir kitas atliekas mesti ant keliq, krauti sodo pikraSdiuose arba uZ sodo
ribos negalima. Joms pldlti kiekviename sklypelyje,nuoSalesneje vietoje,
[rengti kompostinp arba buitiniq atliekq
duobE. Jos neturi buti ardiau kaip 3 metrai nuo kaimyno skrypo iibos.
16. Neorganines atliekos (plastmase, stiklai, stalybines atliekos ir kt.) turi blti dedamos tam tikslui
i
pastab4us konteinerius ir pastoviai iSveZamos s4varfynq.
i
17. AfveZtas pvuliq md5las, durpes ir kitos tr45os i5verdiamos sklypelyje ir per 2-3 dienas
9.5. I

sukompostuojamas arba [terpiamas i dirv4. Fekalines tr45as
Isodq veZti draudZiama.

18. Bendrijos valdyba, vadovaujasi visuotinio sodininkq(lgaliotinir$ susirinkimo nutarimu, sodo keli4
pakeliq, aikSdi4 tvor% vandentiekio tinklo, sodo apsauginiq juostrt medZiq ir kr[mq prieZiur4 gali pavesti
nariams' kurie, valdybos nustafl4a tvarka reguliariai Sienauja
liems paskirtui visuomeninius plotus, karpo ir
priZilri bendrus Zeldinius, dazo ir prizilri tvor4 bei vandentiekio vamzdZius.
18.1 Sie darbai gali b0ti atliekami ir sodininkams organizuojant talkas. Visuotinis sodininkq ([galiotiniq)
susirinkimas gali kasmet nustal54i kiekvienam sodininkui privalomqtalkose iSdirbtq valandq skaidiq.
18.2 Jei del kokiq nors prieZasdiq sodininkas nedaly"rauja talkose ir neiidirbo nustag4o valandrl skaidiaus, tai
jis privalo sumoketi bendrijos valdybainustary'tqsum4 kuri4valdyba gali panaudotisamdant kitus asmenis.
19. Bendrijos valdy'ba kiekvienq metq balandZio
- geguZes menesi organizuoja talkas aplinkos ir priskirtq
valstybinio mi5ko zonq fvarkymui 100 metrq atstumu. Pasitelkus miSkininkus, gurioruugininkus pateikia bausti
sodininkus, kurie sistemingai terSia gamt4 nereaguoja
Idaromas valdybos arba [galiotiniolastabas.
20. Vanduo i5 vandentiekio naudojamas saikingai, laikantis bendrijos valdybos nustafy,tos tvarkos.
21. Visos transporto priemones turi b[ti laikomos sodo sklype arba specialiai
irengtose aikStelese. Laikyti
transporto priemones sodo keliuose grieZtai draudZiama.
22. Visq transporto priemoniq greitis megeji5ko sodo keliuose neturi virS1'ti 20 km per valand4. Pavasar[ ir
rudeni, kai keliai [mirkg, ivaZiuoti i sod4 sunkveZimiais ir traktoriais draudZiama. Sugadintus kelius,
visuomeninius [renginius taiso kaltininkas. Kelio Zenklus ir jq stovejimo viet4 parenka sodininkq bendrijos
valdyba"

23. MegejiSkuose soduose visi nariai turi laikytis bendravimo norrnrL savo elgesiu ir veiksmais neturi
trukdyti kaimynams dirbti ir ilsetis.
23.1 Sodo ramybes laikas nustatomas nuo 24 iki 1 val.
23'2 Neleisti sode garsios muzikos , nes daugeliui pagyvenusiq Zmoniq tai nepriimtina.
24. Bendrijos narys turiteisp laikytipauk5dius, triuSius, nutrijas, bites, oZkas grie?tai laikantis sanitarijos bei
veterinarijos taisykliq, nedarant Zalos aplinkai, kaimyniniq sklypq Seimininkq darbui ir poilsiui. Zvereliq ir
paukidiq voljerai turi b[ti ne ardiau kaip uZ 4 metrq nuo kaimyninio sklypo ribos.
25. Palaidus 5unis, vi5tas, Z4sis megejiikuose soduose laiki'ti draudZiama.
26. Sodo nariai privalo globoti naudingus paukSdius, [rengtijiems inkilus, neter5ti soduose ir jq aplinkoje
esandiq upiq, eZerq ir kitq vandens telkini6 miSkq ir kitq Zaliqjq plott5 savavaliSkai nelauZyti egli5aki6 kirsti
medZiq bei kr[mq. Kiekvieno sodininko pareiga sudrausti gamtos paZeidejus. '
27. Kiekvieno sodo ir jo sklypeliq bukle bei aplinkai tikrinti, bendrijos valdybai rekomenduojama sudary'ti
komisij4 kuri patikrina Siuos objektus ir tikrinimo rezultatus pateikia valdybai.
2T.l.Bendrijos valdyba apsvarsto patikrinimo rezultatus ir imasi priemoniq rastiems tr[kumams paialinti bei
pasillymams igyvend inti.
28. Sodininkai laiku rnoka(igaliotiniq) susirinkimo nustatyto dydZio ir nurodytais terminais nario ir tikslinius
mokesdius.

29. UZ mokesdiq nemokejim4 sodininkui priskaidiuojami delspinigiai, gali

b[ti

nutrauktas vandens tiekimas pagal sodininkq bendrijos valdybos nutarim4 ir s4lygas.

iSjungta elektros energija,

30. Sodininkq bendrijq valdyba, kurios Zinioje yra Zemos itampos elektros perdavimo linijos su savo nariais
sudaro elektros energijos purAuui*o - pirkimo (vartojimo) sutartis, kuriose numatoma elektros tiekimo ir
naudojimo sElygos. Su-sodininkq bendrijq nariais valdybai rekomenduojama sudaryti sutartis - [sipareigojimus,
kuriose nu-uio*u kokius privalomus darbus turi atlikti bendrijos valdyba ir kokius visuotiniame susirinkime
priimtus nutarimus turi vykdyti bendrijos narys.
31. Sodininkams, nesijaikantiems bendrijos istat6 vidaus tvarkos taisykli+ nerykdantiems visuotinio
sodininkq ([galiotiniq) susirinkimo ir valdybos nutarimq taikomos visuotinio poveikio priemonds: baudos,
elektros energijos atjungimas bei kitos priemon€s, sutinkamai su galiojandiais [statymais.
32. Soainint,l bendrijos narys parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas sodo sklyp4 turi
informuoti apie tai bendrijos valdyb4 ir apmoketi mokesdius.
33. Sodininkq bendiijos valdyba prie ivaiiavimo I bendrij4 [rengia informacines - skelbimr.l lentas, kuriose
nurodo sodo schem4 bendrijos pavadinim4 gatviq pavadinimus, nameliq numerius.
34. Siekiant [gruendinti savo tikslus, kulll rineje veikloje, bendrijos valdyba organizuoja bendrijos sklypeliq
apZiIras,dalywauja Lietuvos sodirrinkq draugijo s ir miestq(rajonq) susivienijimq rengiamose parodose, mugdse,
konkursuose ir kituose renginiuose.
35. Sodininkq bendrijq teritorijose [rengti ar sta[4i paslaugas teikiandioms [monems pastatus leidZiama tik
gavus visuotinio(igaliotiniq) susirinkimo sutikim4. Verslo pastatus staryti draudZiama.
36. Bendrijos valdyba turi kasmet visuotinianr bendrijos nariq igaliotiniq susirinkimui atsiskairyti apie
[vykdytus darbus ir panaudotas leias.
j7. Si"kiunt uZkirsti keliE nusikalstamumui ir kitiems teises paZeidimams sodininkq bendrija turi glaudZiai
bendradarbiauti st-t vietos policij os strukt[riniais padaliniais.
38. Bendrijos veiklq kontroliuoja revizijos komisija(revizorius), kuriq [galiojimq terminus nustato visuotinis
bendrij os nari q( [gal iotini q) sus i ri It ki mas.
39. Gindai tarp bendrijos ir jos narirl sprendZiami teismine lvarka.
40. Bendrijos le5q apskaita ir raSftedyba warkoma istafymq ir teises aktq nustaryta tvarka.
4i. Sodinipkq bendrijq finansinp veiklq kontroliuoja valsfybin€s mokesiitl inspekcijos, kiek tai susijE su
mokejimu.
mokesdiq-Siet<iant
geriau koorciinuoti sodininkq irendriiq lkinq - kultUrinE veikl4 bendrijos jungiasi I miestq
+2.
(rajonq) susivienijinrus (draugijas), kurie sodininkams, bendrijq pirmininkams teikia netnokarnas konsultacines
puituugur, atstoviuja jq interesus savivaldybese, valdZios strukt[rose, teikia pasi[lymus ruoSiant fstafymq ir
nutarimq projektus megejiSkos sodininkystes klausimais, organizuoja parodas, muges, apZiuras ir kt.

Protokolas N., .Q.....,..

Sodininkq bendrijos ,rZARA" narig Visuotinio ataskaitinio susirinkimo, ivykusio
2020-08-08 priimta vidaus taisykliq redakcij a:

1.1

. Taisykl il+ 4 -t4 punkt4 i5destlrti sekandiai :

-Sklypq savininkai savo sklypo ribas nuo vaZiuojamosios dalies atskiria grioveliu, uZtikrinandiu, kad
pavir5inis vanduo nuo sklypq nepatektq ant kelio vaZiuojamosios dalies. Ribos krp sklypq paZymimos
vadovauj antis LR Sodininkq bendrijq f statyme itvirtintomis nuostatomis.
1.2. Taisykliq 20 punkt4 i5braukti.
1.3. Taisykliq 28 punkt4 i5destyti sekandiai:

- Sklyp,l savininkai moka bendrijos visuotinio nariq susirinkimo patvirtintus mokesdius ir tikslinius
lna5us. Sie mokesdiai ir ina5ai uZ einamuosius metus turi bnti sumokami iki einamqjq metq liepos l-os
dienos.

