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Sodininkq bendrij os "Zara"
Pirmininkui Vytautui Tamulioniui I 202r-02-09 Nr. pra5ymq

DEL PRASYNTO NAGRINEJIMO

Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemes ukio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau -
Skyrius) i5nagrinejo 58,,/.ara" 2021 m. vasario 5 d. praSym4 (Skyriuje reg.202I m. vasario 9 d.

Nr. 48JP-543) del valstybines Zemds sklypq, esandiq Vilniaus rajone, D[k5tq senitnijoje, Briki5kiq
kaime, sodininkq bendrijoje ,,Lara", i5pirkimo ir tvarkymo.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. lapkridio 15 d. nutarimo

Nr. 1443 ,,Dei valstybines Zemes skiypq pardavimo ir nuomos megejq sodo teritorijoje" (toiiau -
Nutarimas) 2.1 papunktyje nustatyta, kad pagal Siuo Nutarimu patvirtintas Valstybines Zemds

sklypq pardavimo ir nuomos megejq sodo teritorijoje taisykles (toliau - Taisykles) parduodami ir
i5nuomojami megejq sodo teritorrjoje, suskirstytoje i individualius naudojamus megejq sodo

sklypus ir bendro naudojimo Zemg (reikaling4 bendrojo naudojimo statiniams ar rekreacijai),

esantys ir istatymq nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre iregistruoti valstybines Zemds

sklypai. Nutarimo 2.2 paput'ktyje nustatyta, kad megejq sodo teritorijoje naudojami valstybines

Zemds sklypai parduodami ir iSnuomojami pagal sodo suplanavimo projekt4, parengt4 ir patvirtintE

iki Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo istatymo isigaliojimo dienos - 1996 m. sausio

1 dienos.

Atkreipiame ddmesi, kad pagal Taisykliq 4 punkt4, be aukciono valstybines Zemes sklypai

megejq sodo teritorijoje parduodami sodininkq bendrijry nariams ir kitiems asmenims, turintiems

teisg pirkti teis€s akt4 nustatyta tvarka suteiktus, taip pai kitus mdgejq sodo teritorijoje esaniius ir
istatymtl, administraciniry akt4, teismo sprendimo, sandori4 ar kitu jstatymo nustatytu pagrindu

naudojamus valstybinds Zemds sklypus ir jsiterpusius valstybin€s iemes sklypus. |siterpg valstybines

Zemds sklypai taip pat parduodami be aukciono megejq sodo Zemes sklypq, kurie tiesiogiai ribojasi

su parduodamu valstybines Zemds sklypu, savininkams. |siterpg valstybines Zemds sklypai
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besiribojandiq Zemes sklypq savininkams gali b[ti parduodami tik tada, jeigu sodininkq bendrijos

atsisako juos pirkti bendrojo naudojimo statiniams statlti ar rekreacijai.

Lietuvos Respublikos Zem6s istatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatyta, kad
valstybines iem€s sklypai parduodami be aukciono jeigu teises akt4 nustaeta tvarka jie suteikti
sodininkq bendrijoms, ii4 bendrijry nariams, taip pat kiti megejy sodo teritorijoje esantys iemes

sklypai - jry naudotojams. Sodo sklypai, sodinink4 bendrijos valdybos sprendimais suteikti bendrijry
nariams ir naudotojams iki 1995 m. geguitis 18 d., prilyginami suteiktiems teis€s aktry nustatyta

tvarka.

Apibendrinant i5destyt4 teisini reglamentavim4, paLymrme, kad jei asmeniui nebuvo

suteiktas individualus sodo sklypas auk5diau nurodytais brldais, toks pilietis (Jlsq ra5te minimi
gretimq sklypq savininkai ar kiti ne sodininkq bendrijos nariai, besikreipiantys del apleistq sklypq

isigijimo) neturi teises pirkti valstybines Zemds sklypq sodininkq bendrijoje, nes valstybines Zemes

sklypai sodininkq bendrijose gali btti parduoti tik asmenims, kuriems teises aktq nustatl'ta tvarka
Sie valstybinds Zemds sklypai yra suteikti.

Taip pat paZymetina, kad yra rengiami teises aktq projektai, kuriais bus numatl.ta tokiq
apleistq, neiregistruotq ir neprivatizuotq Zemes sklyprl, kuriq piliediai ar jq paveldetojai per

nustatyt4 termin4 neprivatizuos jiems skirtq sodo sklypq, galimybes privatizuoti tokius Zemes

sklypus aukcione.

Lietuvos Respublikos sodininkq bendrijq istatymo (toliau - fstatymas) 3 straipsnio 2 punkte

nurodyta, kad sodininkq bendrija (toliau - bendrija) veikia vadovaudamasi savo"nariq solidarumo,
lygiateisi5kumo, demokrati5kumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais. Bendrija savo

veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, |statymu bei kitais istatymais ir teises

aktais, bendrijos istatais ir bendrijos vidaus tvarkos taisyklemis. fstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15

punkte nurodoma, kad bendrijos nari4 susirinkimas turi iiimting teisg sprgsti megejry sodo

teritorijos kraitovaizdiio tvarlqtmo ir prieiiuros, uistatymo ir kitus teritorijos planavimo,

infrastrukturos pletros ir bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo, tvarlqtmo ir pardavimo

klausimus. Taigi, esant poreikiui, klausime minimos teritorijos tvarkym4 gali inicijuoti sodininkrl
bendrijos visuotinis nariq susirinkimas, o vykdyi Sio susirinkimo igalioti asmenys. Tadiau svarbu
pamineti, kad tvarkymo darbai turetq apsiriboti veiksmais, kurie neb[tq traktuojami, kaip
savavali5kas valstybines Zemes uZdmimas, t. y. Sioje Lemeje neturdtq blti statomi statiniai, klojamos
dangos, sodinami medZiai ir kt.

Daugiau informacijos svarstomu klausimu Jums suteiks Skyriaus vyriausioji specialiste

Dovile Gerbutavidien6, tel. 8 706 86 176, el. p. Dovile.Gerbutaviciene@nzt.lt.

Sis atsakymas gali buti skundhiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos

f statymo nustatyta tvarka.
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