
RIBOS IR STATINIAI
10. Megejisko soda teritorija sudaro sodininku ir kitu asmenu, [sigijusiu

megejisko soda teritorijoje soda sklypa, naudojama nuosavybes ar kitomis teisemis
valdomu sklypu if bendrojo naudojimo zeme, kuri teises aktais buvo skirta megejiskai
sodininkystei pletoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta paga1 veliau
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BENDROJI DALIS
1. Sodininku bendrija yra savarankiskas, pelno nesiekiantis fiziniu asmenu

susivienijimas, turintis juridinio asmens teises, kurio tikslas - pletoti megejiska
sodininkyste, darzininkyste, gelininkyste, bitininkyste ir kita sodininkystes veikla,
vienijantis zemes sklypu savininkus ir nuomininkus bei valdantis bendrijos teritorijoje
esanti bendrij ai nuosavybes teise priklausanti turta,

2. Bendrijos veildai vadovauja bendrijos nariu visuotinis susirinkimas, 0

lailcotarpiu tarp susirinkimu - bendrijos valdyba.
3. Sodininku bendrijoje "Sernai" sudaryta 11 grandziu. Grandims vadovauja

grandies susirinkime isrinkta valdyba, is kurios nariu isrinktas grandies seniunas.
Grandies seniunas atstovauja grandziai isplestiniuose bendrijos valdybos posedziuose
ir supazindina grandies narius su priimtais nutarimais.

4. Bendrijos vidaus tvarkos taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Sodininku bendriju [statymu (2003m. gruodzio 18d. Nr.IX-1934), kitais
teises aktais.

5. Sodininku bendrija turi nustatyta Juridinio asmens koda- 163672133.
Sodininku bendrijos istatai registruojami Valstybines registru centro imones
Klaipedos filiale.

Sodininku bendrijos va1dyba, kiekvienas sodininkas savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Sodininku bendriju [statymu, Sodininku bendrijos "Sernai"
istatais ir siomis Vidaus tvarkos taisyklemis,

6. Sodininku bendrijos valdyba pagal bendrijos zemes sklypo plana organizuoja
soda aiksteliu, keliu, taku ir kitu projekte numatytu objektu atzymejimus naturoje ir
uztikrina, kad sill ribu butt! laikomasi. Megejisko soda teritorija yra priskiriama zemes
ukio paskirties zemei.

7. Bendrija privalo rilpintis naturalia gamtine aplinka, laikytis [statymu nustatytu
aplinkos apsaugos reikalavimu, saugoti ir priziureti bendrojo naudojimo plotuose
augancius miskus, medzius ir kita augalija, vandens telkinius, atskirus gamtos
objektus, globoti naudingaja gyvunija,

8. Siekiant [gyvendinti savo tikslus kulturineje veikloje, bendrijos valdyba
organizuoja bendrijos sklypu apziuras, parodas, derliaus sventes, dalyvauja Lietuvos
sodininku draugijos if miestu (rajonu) susivienijimu rengiamose parodose, mugese,
konkursuose ir kituose renginiuose.

9. Sodininku bendrijos valdyba prie [vaziavimo ibendrija irengia informacines
skelbimu lentas, kuriose nurodo bendrijos teritorijos schema, bendrijos pavadinima,
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patikslinta bendrijos teritorijos zemetvarkos projekta ar kita teritoriju planavimo
dokumenta. Bendrojo naudojimo zeme bendrija gali nuomoti ar issipirkti is valstybes,

Kiekvienas sodininkas yra savininkas, issipirkes is valstybes zemes sklypa,
kuris yra iteisintas. Ribos tarp soda keliu ir nariu sklypu gali buti pazymimos
negiliais grioveliais arba tvorele, zemaugiais zeldiniais. Sodininkas savo sklypa gali
apverti dekoratyvine medine, is vielos tinklo tvora arba karpoma gyvatvore. Svarbu,
kad kaimynams nekristu pavesis.

11.Medzius ir krumus megejisko soda teritorijoje sodininkai tvarko ir priziuri
savo nuoziura. Atskirti sklypa nuo kaimyninio sklypo gyvatvore per sill sklypu riba
galima turint rasytini kaimyninio sklypo savininko sutikima, 0 kai sklypas ribojasi su
bendrojo naudojimo teritorija - rasytini sodininku bendrijos valdybos ar pirmininko
sutikima, Sodo sklype medziai ir krumai sodinami ir auginami Iaikantis sill
reikalavimu:

11.1. aukstaugiai medziai, aukstesni kaip 3m, sodinami ne mazesniu kaip 3m
atstumu nuo sklypo ribos; siaurineje sklypo dalyje arciau kaip Sm nuo
kaimyninio sklypo ribos tokius medzius sodinti galima tik gavus rasytinj
kaimyninio sklypo savininko sutikima;

11.2. zemaugiai medziai, uzaugantys iki 3m aukscio, sodinami ne mazesniu kaip
2m atstumu nuo sklypo ribos;

11.3. krumai sodinami ne mazesniu kaip 1m atstumu nuo sklypo ribos;
11.4. krurnu, dekoratyviniu bei kitu augalu neturi buti arciau kaip 1m nuo

bendrijos teritorijos ribu tvoros;
11.5. mazesniais, negu nurodyta sios dalies I, 2 ir 3 punktuose, atstumais

sodiniai gali buti sodinami turint rasytini kaimyninio sklypo savininko
sutikima,

12. Gyvatvores krumai turi buti nuolat karpomi ir ju aukstis turi buti ne didesnis
kaip 1 - 1,2m.

13. Pertvarkyti soda teritorija ar jos dali statant gyvenamaji nama ar jo
priklausinius, rekonstruoti pastatyta soda nama igyvenamaji nama bendrijos
teritorijoje privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2002m. kovo 19d. priimtu Organizaciniu tvarkomuoju statybos techniniu reglamentu
STR 1.07.03: 1999 ("MazlUll statiniu projektu rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai
ir sill statiniu statybos [teisinimo tvarka").

14. Sodo sklype statiniai statomi laikantis sill reikalavimu:
14.1. pastatai turi buti statomi ne mazesniu kaip 3m atstumu nuo sklypo ribos,

inzineriniai statiniai (isskyrus tvoras) - ne mazesniu kaip 1m atstumu nuo
sklypo ribos, taciau visais atvejais - kad jie nedarytu zalos kaimyninio
sklypo naudotojui. Mazesniu atstumu statiniai gali buti statomi turint
rasytini kaimyninio sklypo savininko arba sodininku bendrijos valdybos ar
pirmininko sutikima (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo
teri torij a);

14.2. tvoros tarp sklypu turi atitikti statybos techniniu reglamentu nustatytus
tvoru reikalavimus del kairnyniniu sklypu insoliacijos (saules apsvietimo);
norint statyti sill reikalavimu neatitinkancias tvoras, butina tureti rasytini
kaimyninio sklypo savininko sutikima, Atskirti soda sklypa nuo sodininku
bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina tvora;



TVARKA IR PRIEVOLES
20. Sodo sklypas turi buti tvarkomas laikantis visu agrotechnikos reikalavimu,

stengiantis racionaliai isnaudoti zeme, Visais atvejais gamyba rekomenduojama
derinti su aplinkos estetika.

21. Kiekviename sklype visa laika turi buti palaikoma svara ir tvarka, naikinamos
piktzoles, kovojama su augalu ligomis ir kenkejais. Nenaudoti augalams zydint
chemikalu, Nedirbamu sklypu seimininkai, darantys zala kaimynams, baudziami
[statymu nustatyta tvarka (LR Augalu apsaugos [statymas).

Negalima prie sodininku bendrijos keliu sodinti saltalankiu ir kitu augalu su
placiai besidriekianciomis saknimis, kadangi jie gadina kelio danga,

22. Draudziama is sklypo isravetas piktzoles ir kitas atliekas mesti ant keliu,
krauti soda pakrasciuose arba uz sodo ribos. Joms pudyti kiekvieno sklypo
nuosalesneje vietoje turi buti irengta kompostine arba buitiniu atlieku duobe. Ji neturi
buti arciau kaip 3m nuo kaimyno sklypo ribos.

23. Neorganines atliekos (plastmase, stiklas, statybines atliekos ir kt.) turi buti
pastoviai isvezamos,

24. Atveztas gyvuliu meslas, durpes ir kitos trasos isverciamos sklype ir per 2 - 3
dienas sukompostuojamos arba iterpiamos idirva, Fekalines trasas isoda vezti
draudziama.

25. Bendrijos valdyba, vadovaudamasi visuotinio sodininku susirinkimo
nutarimu, soda keliu, pakeliu, aiksciu ir tvoru, soda apsauginiu juostu, medziu ir
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14.3. statyti tvora ant sklypo ribos (kai tvoros konstrukcijos perzengia sklypo
riba) galima turint rasytini kaimyninio sklypo savininko arba sodininku
bendrijos valdybos ar pirmininko sutikima (kai sklypas ribojasi su
bendrojo naudojimo teritorija).

15. Megejisko sodo sklype Statybos [statymo nustatyta tvarka galima statyti ar
rekonstruoti viena vienbuti gyvenamaji nama ir jo priklausinius arba viena soda nama
ir jo priklausinius nerengiant teritoriju planavimo dokumentu, nekeiciant pagrindines
zemes naudojimo paskirties ir nepazeidziant treciuju asmenu teisetu interesu,

16. Pastatai gali buti statomi, jei nevirsijami sie rodikliai:
16.1. sklypo uzstatymo didziausias tankumas - 30 proc.;
16.2. gyvenamojo pastato ar soda namo didziausias aukstis - 8,Sm;
16.3. priklausinio (pastato) didziausias aukstis - 6m;
16.4. priklausinio (pastato), priskiriamo nesudetingiems statiniams, didziausias

aukstis - Sm.
17. Projektuojant ir statant individualiame sklype statinius, butina islaikyti siuos

atstumus:
17.1. gyvenamas namas nuo gretimo sodo sklypo ribos - ne arciau kaip 3m;
17.2. gyvenamas namas nuo gatves raudonosios linijos - ne arciau kaip Sm;
17.3. ukinis pastatas, garazas, siltnamis - 2m nuo sklypo ribos;
17.4. lauko tualetai, jei jie ne ukiniame pastate, turi buti ne arciau kaip 4m nuo

sklypo ribos; kiekviename sldype privalo buti nuoteku isgrebirno duobe,
naudojamos biologines priemones kvapams salinti, naikinti.

18. Sodo sklypai gali buti padalijami arba atskiriamos ju dalys, jeigu galima
suprojektuoti ne mazesnius kaip 0,04ha soda sklypus.

19. Sodo sklypai megejiskos sodininkystes reikmems gali buti sujungiami.



TRANSPORTAS
39. Visos transporto priemones turi buti laikomos soda sklype arba specialiai tam

irengtose aikstelese. Laikyti transporto priemones soda keliuose grieztaidraudziama.
40. Visu transporto priemoniu greitis megejiskose soda keliuose neturi virsyti 30

kmlh. Sugadintus kelius, visuomeninius irenginius taiso kaltininkas. Kelio zenklus, ju
stovejimo vieta parenka sodininku bendrijos valdyba.
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GYVUNAI
36. Bendrijos narys turi teise laikyti paukscius, triusius, nutrijas, bites, ozkas

grieztai laikantis sanitarijos bei veterinarijos taisykliu, nedarant zalos aplinkai,
kaimyniniu sklypu seimininku darbui ir poilsiui. Zvereliu ir pauksciu voljerai turi buti
ne arciau kaip uz 4m nuo kaimyninio sklypo ribos.

37. Palaidus sunis, vistas, zasis megejiskuose soduose laikyti draudziama.
38. Sodo nariai privalo globoti naudingus paukscius, irengti jiems inkilus, netersti

soduose ir ju aplinkoje esanciu vandens telkiniu, misku ir kitu zaliuju plotu,
savarankiskai nelauzyti eglisakiu, nekirsti medziu bei krurnu, neskinti iLietuvos
Raudonaja knyga itrauktu augalu, Kiekvieno sodininko pareiga sudrausti gamtos
pazcidejus.

krumu prieziura gali pavesti nariams, kurie, valdybos nustatyta tvarka, reguliariai
sienauja jiems priskirtus visuomeninius plotus, karpo ir priziuri bendrus zeldinius,
dazo ir priziuri tvora, suolelius ir kt.

26. Sie darbai gali buti atliekami ir sodininkams organizuojant talkas. Visuotinis
sodininku susirinkimas gali kasmet nustatyti kiekvienam sodininkui privaloma talkose
isdirbti valandu skaiciu.

27. Jei del kokiu nors priezasciu sodininkas nedalyvauja talkose ir neisdirba
nustatyto valandu skaiciaus, tai jis privalo sumoketi bendrijai nustatyta suma, kuria
valdyba gali panaudoti samdant kitus asmenis.

28. Bendrijos valdyba kiekvienu metu balandzio - geguzes menesiais
organizuoj a talkas aplinkos ir priskirtu valstybinio misko zonu tvarkymui 100m
atstumu. Pasitelkus miskininkus, gamtosaugininkus pateikia bausti sodininkus, Imrie
sistemingai tersia gamta, pjauna ir kerta medzius, nereaguoja idaromas valdybos
pastabas.

29. Sodininkai privalo laiku moketi susirinkimo nustatyto dydzio ir nurodytais
tenninais nario ir tikslinius mokescius. Ne bendrijos nariai uz visas paslaugas ir
naudojimasi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas
saskaitas, Sodininkai 3 metus saugo [moka patvirtinancius dokumentus.

30. UZ mokesciu nemokejima sodininkui priskaiciuojami delspinigiai, gali buti
taikomos kitos poveikio priemones, viesai paskelbiami skolininku sarasai.

31. Nuo geguzes 15 d. iki rugsejo 15 d. poilsio ir svencil! dienomis atliekas
deginti draudziama,

32. Megejiskuose soduose visi nariai turi laikytis bendravimo normu, savo
elgesiu ir veiksmais netrukdyti kaimynams dirbti ir ilsetis,

33. Sodo ramybes laikas nustatomas nuo 23val. iki 7val.
34. Neleisti sode garsios muzikos.
35. Kiekvienas sklypo savininkas pazyrni savo sklypa pritvirtindamas suteikto

sklypo adreso nurneri,



5

Daina BaronieneSB "Semai" valdybos pirmininke
2013-04-27

BENDRlJOS UKIS
42. Megeju soda teritorijoje esancius bendrojo naudojimo objektus bendrija

valdo Civilinio kodekso, Sodininku bendriju [statymo ir kitu istatymu nustatyta
tvarka.

43. Vandens laistymo magistralinius vamzdynus remontuoja ir priziuri bendrijos
valdyba; grandziu teritorijose vamzdynu prieziura vykdo grandziu tarybos, ju seniunai
bei kiekvienas sodininkas. Turi buti laisvas priejimas prie visu vamzdynu (po 0,5m is
abieju pusiu).

44. Bendrijos teritorijos pagrindiniu keliu (gatviu, aleju) remontu ir prieziura
rupinasi bendrijos valdyba, mazu gatveliu (taku) - grandziu tarybos, jll seniunai,
kiekvienas sodininkas.

45. Sodininkams, nesilaikantiems bendrijos [statu, vidaus tvarkos taisykliu,
nevykdantiems visuotinio sodininku susirinkimo ir valdybos nutarirnu taikomos
visuotinio poveikio priemones: baudos bei kitos priemones sutinkamai su galiojanciais
istatymais,

46. Bendrijos valdyba turi bendrijos nariu susirinkimui atsiskaityti apie ivykdytus
darbus ir panaudotas lesas.

47. Bendrijos veikla kontroliuoja Revizijos komisija, kurios igaliojimu terminus
nustato visuotinis bendrijos nariu susirinkimas.

48. Sodininku bendrijos finansine veikla kontroliuoja Valstybine mokesciu
inspekcija (kiek tai susije su mokesciu mokejimu),

49. Bendrijos Iesu apskaita ir rastvedyba tvarkoma [statyrnu ir teises aktu
nustatyta tvarka.

50. Gincai tarp bendrijos ir jos nariu sprendziami teismine tvarka.
51. Siekiant uzkirsti kelia nusikalstamumui ir kitiems teises pazeidimams,

sodininku bendrija turi glaudziai bendradarbiauti su vietos policijos strukturiniais
padaliniais.

52. Sodininku bendrijos teritorijoje [rengti ar statyti pastatus paslaugas
teikiancioms [monems leidziama tik gavus bendrijos nariu susirinkimo sutikima,
Verslo pastatus statyti draudziama.

[statyrnu leidejui pakeitus ar papildzius LR Sodininku bendriju [statymo
straipsnius ar kitus LR teises aktus ir to pasekoje atsiradus neatitikimams tarp SB
"Semai" Vidaus tvarkos taisykliu ir Sodininku bendriju [statymo ar kitu LR teises
aktu, virsenybe teikiama Sodininku bendriju [statymui ar kitiems LR teises aktams.

NUOSA VYBES PERLEIDIMAS
41. Sodininku bendrijos narys, parduodamas, dovanodamas ar kitaip

perleisdamas soda sklypa, turi informuoti apie tai bendrijos valdyba ir sumoketi
mokescius. Sodininkas, pries perleisdamas savo sklypa ar jo dali kitam asmeniui,
privalo pranesti bendrijai jos [statu nustatyta tvarka bei terminais ir gauti pazyma apie
atsiskaityrna uz prievoles bendrijai. Pazyma pateikiama notarui sudarant soda sklypo
pirkimo - pardavimo, dovanojimo ar kita soda sklypo perleidimo sutarti,
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