
                           Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkams 

                K V I E T I M A S 

 
                2016 gegužės 27 d. penktadienį 15 val. kviečiame į Kauno susivienijimo 

„Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkų konferenciją, kuri vyks Kauno     Politinių 

kalinių ir tremtinių sąjungos salėje  adresu Laisvės alėja 39 (antras aukštas) . 

Darbotvarkėje: 

1.Sodininkų Bendrijų įstatymo pataisų projekto dėl vidaus kelių 

kadastrinių matavimų ir perdavimo savivaldybėms svarstymas. 

2.Teritorijų planavimo įstatymo XII-407  3 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projekto dėl sb žemėtvarkos planų įteisinimo svarstymas. 

3.Naujausi Aplinkos ministerijos išaiškinimai dėl dirbtinių paviršinių 

vandens telkinių apsaugos zonų ir reikalavimų taikymo. 

4.Sodininkų bendrijų vienijimosi steigiant bendruomenes aptarimas. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. gruodžio 11 d. priėmė įstatymą Nr. 

XII-1425, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2015 

m. liepos 31 d. privalėjo patvirtinti sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje 

esančių vidaus kelių perdavimo programą ir metodiką dėl susiaurintų vidaus kelių 

pločių atstatymo. Deja, iki šiol jokios programos ir metodikos patvirtinta nėra. Mūsų 

kreipimasis į Prezidentūrą, Seimo Pirmininkę, Premjerą,  Žemės Ūkio ir Aplinkos 

ministrus dėl aiškios metodikos parengimo kol kas lieka be atsako. Aplinkos 

ministerijos naujai parengtas Sodininkų Bendrijų įstatymo pakeitimo projektas dėl 

kelių programos ir metodikos iš esmės paralyžiuos visą šį procesą. 

Žemės Ūkio ir Aplinkos ministerijų ginčai dėl sodininkų bendrijų 

žemėtvarkos planų teisėtumo peržengė elementarias logikos ribas. Aplinkos 

ministerijos naujai parengtas Teritorijų planavimo įstatymo pataisų projektas ir kiti 

veiksmai rodo, kad net nesiruošiama iš esmės spręsti valdininkų aplaidumo padarinių 

ir stengiamasi pratęsti ydingą, keliantį sumaištį kadastrinių matavimų procesą.  

Mūsų 2015-12-12 vykusioje konferencijoje, Kauno regiono aplinkos 

apsaugos departamento atstovas išdėstė sodininkams nepriimtinus išaiškinimus dėl 

dirbtinių vandens telkinių apsaugos reikalavimų taikymo sodininkų bendrijų 

teritorijose, aptvėrimų likvidavimo. Konferencijoje aptarsime paskutinius Aplinkos 

ministerijos išaiškinimus paneigiančius Kauno regiono departamento aiškintas 

nuostatas. 

Kauno susivienijimo „Sodai“ valdyba kviečia apsvarstyti susidariusią  

situaciją, teikiamus įstatymų pataisų projektus ir nesibaigiančią žemėtvarkos sumaištį 

sodininkų bendrijose, tolesnio bendrijų vystymosi strategijos klausimus.  

Konferencijoje - seminare kviečiami dalyvauti Seimo nariai, Kauno 

rajono savivaldybės ir ministerijų atstovai. Konsultuos ir į klausimus atsakinės 

matininkų asociacijos specialistai, gamtosaugininkai. 

 

                                                      Kauno susivienijimo „Sodai“ valdyba. 


