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Konferencija išklausiusi atskirų rajonų atstovų pasisakymus, konstatuoja, 

kad skirtinguose regionuose sodininkų bendrijų problemos yra skirtingos. Lietuvoje 

šiandien nėra daugumą sodininkų bendrijų vienijančios organizacijos, kuri būtų 

bandţiusi sistemingai rinkti tokią informaciją ir apibendrinus organizuoti daugumai 

aktualių problemų svarstymą bei sprendimų paiešką.  

Pagal privatizacijai rengtus mėgėjų sodų teritorijų planus valstybė 

išpardavė valstybinę ţemę, tačiau dabar atsisako pripaţinti juos turint dokumento 

statusą, be aiškių motyvų neigia tuo metu vykdytų geodezinių matavimų duomenis. 

Sodininkų bendrijų teritorijų ribos išnyko iš kadastro ţemėlapio, nors daugelyje savo 

ţemėtvarkos planų sodininkai turi spaudus, kad jos buvo paţymėtos kadastro 

ţemėlapyje. Nesant registruoto ir teritorijos planavimo dokumento statusą turinčio 

ţemėtvarkos plano,  tiek sklypų, tiek kelių kadastriniai matavimai vykdomi ydingai, 

jų sprendiniai ginčitini, be galimybės nukentėjusiems apsiginti teismine tvarka. 

Šimtai atliktų kadastrinių lieka neregistruoti Registre. 

Valstybės institucijų ir valdininkų aplaidumo klaidų taisymą ir kaštus, 

ruošiamasi perkelti sodininkams, nustatant prievolę rengti naujus sodininkų bendrijų 

teritorijų ţemėtvarkos planus. 

Tiek LR Vyriausiojo Administracinio Teismo 2010-04-29 ir 2013-01-22 

nutartys, įpareigojančios uţtikrinti teisę buitinių atliekų turėtojams mokėti vietinę 

rinkliavą pagal faktinį surenkamų atliekų kiekį, tiek Seimo kontrolieriaus 2013-02-12  

paţymos Nr.4D-2013/4-183 tyrimo išvadų nuostatos,  tiek sodininkų skundai dėl 

buitinių atliekų tvarkymo apmokesdinimo, ignoruojami kiekviename rajone 

skirtingai. 

Skirtinguose rajonuose, sodininkų bendrijose, kuriose sparčiai didėja 

nuolat gyvenančių skaičius, susidarė skirtingos problemos dėl nesprendţiamų 

visuomeninio transporto ir kelių prieţiūros klausimų, dėl mokyklinių vaikų, 

darţelinukų ir dirbančiųjų miestuose susisiekimo. 

Daugelyje rajonų susidarė kritiška padėtis dėl sodininkų bendrijų 

teritorijose esančių melioracijos kanalų ir polderinių sistemų prieţiūros ir 

eksploatacijos ir t. t.. 

 Seimo nario Roko Ţilinsko konferencijoje išdėstyti motyvai, kad 

neapibendrinant ir neanalizuojant pirmoje eilėje visiems reikšmingų problemų, nesant 

daugumą ir skirtingus rajonus jungiančio registruoto juridinio vieneto, teikiančio ne 

chaotiškus bet apibendrintus problemų galimus sprendimus, tikėtis teigiamų poslinkių 

sudėtinga. 

Nutarta, iš dalyvaujančių konferencijoje rajonų atstovų išrinkti 

konsultacinį (koordinacinį) komitetą: 



 

1.Vilniaus r., Valentinas Grumbinas – Kauno susivienijimo „Sodai“ 

valdybos narys. 

2. Klaipėdos r., Tadas Vaitkus – sodininkų bendrijų asociacijos „Vakarai“ 

pirmininkas. 

3.Kauno r., Romualdas Šeštakauskas - Kauno susivienijimo „Sodai“ 

pirmininkas. 

4.Šiaulių r., Regina Radzevičienė – s. b. „Ţalgirio sodai“ pirmininkė. 

5.Panevėţio r., Romas Siriūnas – s. b. „Ekranas-2“ pirmininkas. 

6.Jonavos r., Henrichas Bareišis – s. b. „Inkaras-2“ pirmininkas. 

7.Kaišiadorių r., Stasė Ţuravliovienė – s. b. „Poilsis“ pirmininkė. 

8.Prienų r., Ričardas Zabelavičius – s. b. „Ąţuolėlis“ prmininkas. 

 

Komitetas įpareigotas 2015 metų sezono metu organizuoti susitikimus su 

rajonų sodininkų bendrijų pirmininkais, išsiaiškinti jų keliamas problemas ir jas 

apibendrinus, apsvarstyti metų pabaigoje organizuotoje konferencijoje.  

Komitetas pirmajame savo posėdyje 2015-05-30 komiteto pirmininku 

nutarė išrinkti Valentiną Grumbiną. 
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