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 1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 
 Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

 „1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 

 Šis Įstatymas nustato sodininkų bendrijų steigimą reorganizavimą, valdymą ir veiklą, 

pertvarkymą ir pabaigą, sodininkų bendrojo naudojimo turto valdymą, sodininkų bendrijos nario 

teises ir pareigas, mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijos ir sodų sklypų tvarkymo bei naudojimo 

reikalavimus.“ 

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalių pakeitimas 

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Mėgėjiška Mėgėjų sodininkystė – veikla turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus 

poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti ţemės ūkio produktų (vaisių, uogų, darţovių, 

gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, 

puoselėti ir tausoti jo išteklius.“ 

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Mėgėjiško Mėgėjų sodo sklypas (toliau – sodo sklypas) – mėgėjiško mėgėjų sodo 

teritorijoje pagal ţemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir 

paţymėtas riboţenkliais ţemės sklypas.“ 

3. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Mėgėjiško Mėgėjų sodo teritorija – savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrojo 

plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės teritorijos ar jos dalies 

bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjiškai mėgėjų sodininkystei skirta, pagal 

ţemėtvarkos projektą arba kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuota teritorija, suskirstyta į 

individualius sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus 

ir bendrojo naudojimo ţemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).“  

4. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Sodininkas – fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame ţemės sklype 

uţsiimantis mėgėjiška mėgėjų sodininkyste.“  

 

3 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „1. Sodininkų bendrija (toliau – bendrija) yra atitinkamo administracinio vieneto 

bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjišką mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir 

tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis 
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viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, 

susijusias su mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų 

valdymu, prieţiūra ir naudojimu.“  

 

 

 4 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies pakeitimas 
 Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „2. Susivienijimai yra kaimo ar miesto, kuriame yra susivienijimo buveinė, bendruomenės 

dalis ir visapusiškai veikia puoselėdami ir plėtodami mėgėjišką mėgėjų sodininkystę ir jos 

tradicijas: 

 1) organizuoja ir teikia konsultacijas sodininkams dėl sodų sklypų tvarkymo, ţemės ūkio 

augalų auginimo ir kitos mėgėjiškos mėgėjų sodininkystės veiklos;  

 2) skleidţia informaciją apie mėgėjišką mėgėjų sodininkystę, uţsiima leidybine ir 

švietėjiška veikla; 

 3) atstovauja savo nariams ir gina jų interesus valstybės ir savivaldybių institucijose; 

 4) padeda realizuoti savo narių uţaugintą produkciją; 

 5) turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų jų įstatuose ir Asociacijų įstatyme.“ 

 

 5 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas 

 Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „2. Draugijų tikslai: veikti puoselėjant ir plėtojant mėgėjišką mėgėjų sodininkystę ir jos 

tradicijas, inicijuoti ir bendradarbiauti atliekant tyrimus mėgėjiškos mėgėjų sodininkystės ir 

aplinkosaugos srityse, diegti jų rezultatus, teikti konsultacijas ir rekomendacijas sodininkams, 

bendrijoms ir susivienijimams dėl bendrijų įstatų ir bendrijų vidaus tvarkos taisyklių rengimo, sodų 

sklypų tvarkymo, augalų auginimo ir kitos mėgėjiškos mėgėjų sodininkystės veiklos; skleisti 

informaciją apie mėgėjišką mėgėjų sodininkystę (leidybinė, švietėjiška, konsultacinė ir kita veikla); 

atstovauti savo nariams ir ginti jų interesus.“ 

 

 6. straipsnis. Įstatymo antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimas 

 Pakeisti Įstatymo antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

 

„ANTRASIS SKIRSNIS 

MĖGĖJIŠKO MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOS IR SODŲ SKLYPŲ TVARKYMAS BEI 

NAUDOJIMAS“. 

 

 7 straipsnis. 6 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7 ir 8 dalių pakeitimas 

 1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo 

teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo 

naudojimo ţemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams 

steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos teritorijos ţemėtvarkos projektą ar kitą 

teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė 

žemės nuomos mokesčiu neapmokestinama. Bendrojo naudojimo ţemę bendrijos gali nuomoti ar 

išsipirkti iš valstybės. Bendrijos prašymu bendrojo naudojimo ţemėje esančius vidaus kelius, 

atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, jeigu esamų 

vidaus kelių ribos atitinka bendrijos teritorijos ţemėtvarkos projekte arba kitame teritorijų 

planavimo dokumente nustatytas vidaus kelių ribas, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka perima, nuosavybės ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė 

administracija, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį 

išsiperka. Kai bendrijos bendrojo naudojimo ţemėje esantys vidaus keliai perduodami savivaldybei 



administracijai, uţ kadastrinių matavimų atlikimą ir jų duomenų įregistravimą Nekilnojamojo turto 

registre sumoka arba kompensuoja savivaldybė administracija. Už atliktus darbus savivaldybei 

kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti 

vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų 

iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba 

perduodamos pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamiems vandens tiekėjams iki 

2015 m. sausio 1 d. Bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai ir gatvės nuomos 

mokesčiu neapmokestinami.“ 

 2. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „2. Vadovaujantis Ţemės įstatymu, mėgėjiško mėgėjų sodo teritorija yra priskiriama ţemės 

ūkio paskirties ţemei. Bendrijų teritorijose ir 5 km atstumu aplink jas draudžiama auginti ir 

dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas.“ 

 3. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „3. Mėgėjiško Mėgėjų sodo teritorijoje ţemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal 

ţemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą Teritorijų planavimo įstatymo 

nustatyta tvarka.“ 

 4. Pakeisti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Medţius ir krūmus mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir priţiūri savo 

nuoţiūra. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sodo sklypo gyvatvore per šių sklypų ribą galima 

turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą, o kai sodo sklypas ribojasi su bendrojo 

naudojimo teritorija - rašytinį sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą. Sodo sklype 

medţiai ir krūmai sodinami ir auginami laikantis šių reikalavimų: 

1) aukštaūgiai medţiai, aukštesni kaip 3 m, sodinami ne maţesniu kaip 3 m atstumu nuo 

sodo sklypo ribos; šiaurinėje sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sodo sklypo ribos tokius 

medţius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą; 

2) ţemaūgiai medţiai, uţaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne maţesniu kaip 2 m atstumu 

nuo sodo sklypo ribos; 

3) krūmai sodinami ne maţesniu kaip 1 m atstumu nuo sodo sklypo ribos; 

4) maţesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais sodiniai gali būti 

sodinami turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą.“ 

5. Pakeisti 6 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Mėgėjiško Mėgėjų sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar 

rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo 

priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės ţemės naudojimo 

paskirties ir nepaţeidţiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.“ 

6. Pakeisti 6 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Mėgėjiško Mėgėjų sodo teritorija turi būti tvarkoma taip, kad prireikus į ją galėtų patekti 

atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų 

darbuotojai.“ 

7. Pakeisti 6 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„8. mėgėjiško Mėgėjų sodo teritorijoje vidaus tvarką nustato bendrijos vidaus tvarkos 

taisyklės.“ 

 

8 straipsnis. 7 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 dalių pakeitimas 

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso sodininkų bendromis 

lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo 

objektai: bendrojo naudojimo ţemė su bendrojo naudojimo pastatais ir įrenginiais (tvoros, vartai, 

poilsio aikštelės, pliaţai, miškai, vandens telkiniai ir kt.); bendroji inţinerinė įranga –  vandentiekio, 

kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, melioracijos įrenginiai, keliai, 



tiltai, lieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo naudojimo inţinerinė techninė 

įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, 

įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijos inţinerinės 

techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė.“ 

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Mėgėjiško Mėgėjų sodo teritorijoje sodininkų lėšomis įrengtos elektros perdavimo ir 

skirstymo linijos, transformatorių pastotės, elektros skydinės ir kiti elektros perdavimui ir 

skirstymui reikalingi įrenginiai po šio Įstatymo įsigaliojimo Civilinio kodekso nustatyta tvarka iš 

bendrijos yra išperkami esamos būklės, laikantis Energetikos įstatymo reikalavimų ir Vyriausybės 

nustatytais terminais.“ 

3. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„3. Mėgėjiško Mėgėjų sodo teritorijoje esančius bendrojo naudojimo objektus bendrija 

valdo Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.“ 

4. Pakeisti 7 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Asmenys, kurie mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja ţemės sklypą ir nepageidauja 

tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie 

įsigyja ţemės sklypą mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje, privalo sudaryti su bendrija sutartis dėl 

naudojimosi bendrojo naudojimo objektais sąlygų, tvarkos ir kainų. uţ visas paslaugas ir 

naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais ne bendrijos nariai atsiskaito pagal bendrijos pateiktas 

sąskaitas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“ 

5. Pakeisti 7 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje privalo laikytis bendrijos 

nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be bendrijos valdymo organo leidimo savavališkai nereguliuoti, 

nekeisti, neremontuoti mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijos bendrosios inţinerinės įrangos, bendrųjų 

konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.“ 

 

9 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnį ir išdėstyti jį taip: 

„8 straipsnis. Sodo sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas ir sodo 

sklypo perleidimo sąlygos 
1. Ţemės įstatymo nustatyta tvarka ţemės ūkio pagrindinė ţemės naudojimo paskirtis 

mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje ar jo dalyse keičiama bendrojo naudojimo ţemės sklypuose, kai 

planuojama ir vykdoma sodininkų bendrijos veikla neatitinka mėgėjiškos mėgėjų sodininkystės 

tikslų ar kai sodininkų bendrija likviduojama. Žemės ūkio pagrindinės žemės naudojimo 

paskirties, mėgėjų sodų žemės sklypų ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo būdo ir 

pobūdžio pakeitimas į kitos paskirties pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypų 

gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos 

ar daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos naudojimo pobūdį numatomas 

savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrajame plane.“ 
2. Mėgėjiško sodo teritorijos daliai, kurioje pakeista pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo 

paskirtis, nustatomas naujas jos naudojimo bei tvarkymo reţimas pagal teritorijų planavimo 

dokumentus. 

3. 2. Asmenys, įsigiję mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, prieš perleisdami 

savo sklypą ar jo dalį kitam asmeniui, privalo pranešti bendrijai jos įstatų nustatyta tvarka bei 

terminais ir gauti paţymą apie atsiskaitymą uţ prievoles bendrijai. Paţyma pateikiama notarui 

sudarant sodo sklypo pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar kitą sodo sklypo perleidimo sutartį.“ 

 

10 straipsnis. trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimas 

Pakeisti trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

 



„TREČIASIS SKIRSNIS 

BENDRIJOS STEIGIMAS REGISTRAVIMAS, ĮSTATAI IR VIDAUS TVARKOS 

TAISYKLĖS“. 

 

11 straipsnis. 9 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

9 straipsnį pripaţinti netekusiu galios. 

9 straipsnis. Bendrijos steigimas 

1. Bendrijos steigėjais gali būti bendrijos steigimo sutartį sudarę sodininkai. Steigimo sutartį 

pasirašo visi steigėjai. 

2. Bendriją gali steigti maţiausiai trys steigėjai. 

3. Sudarę steigimo sutartį, bendrijos steigėjai steigimo sutartyje nustatyta tvarka viešai 

praneša mėgėjiško sodo teritorijos sodininkams apie steigiamą bendriją, parengia bendrijos įstatų 

projektą, šio Įstatymo nustatyta tvarka sušaukia steigiamąjį susirinkimą. 

4. Visi bendrijos steigėjai ir sodininkai, dalyvavę steigiamajame susirinkime ir balsavę uţ 

bendrijos įsteigimą, nuo bendrijos įregistravimo tampa jos nariais.  

 

12 straipsnis. 10 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

10 straipsnį pripaţinti netekusiu galios. 

10 straipsnis. Bendrijos steigiamasis susirinkimas 

1. Steigėjai iki bendrijos įregistravimo juridinių asmenų registre privalo parengti 

darbotvarkę ir sušaukti steigiamąjį susirinkimą. 

2. Apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo 

dienos steigėjai steigimo sutartyje nustatyta tvarka viešai praneša visiems mėgėjiško sodo teritorijos 

sodininkams ir kartu pateikia susirinkimo darbotvarkę, bendrijos įstatų projektą ir nurodo 

susirinkimo vietą bei laiką. 

3. Steigiamajame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi sodininkai. Steigiamajame 

susirinkime jie turi tas pačias teises kaip ir steigėjai. 

4. Steigiamajam susirinkimui (taip pat pakartotiniam susirinkimui) taikomos šio Įstatymo 

nuostatos bendrijos narių susirinkimui dėl kvorumo, sprendimų priėmimo bei protokolo surašymo. 

5. Steigiamasis susirinkimas turi patvirtinti bendrijos įstatus, išrinkti bendrijos narių 

susirinkimo renkamų bendrijos organų narius, priimti sprendimą dėl bendrijos buveinės. 

6. Steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvavusių 

mėgėjiško sodo teritorijos sodininkų balsų dauguma. 

7. Jeigu steigiamasis susirinkimas neįvyksta, pakartotinis bendrijos steigiamasis 

susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, skaičiuojant nuo prieš tai skelbto 

steigiamojo susirinkimo dienos. Pakartotinis steigiamasis susirinkimas šaukiamas tokia pat tvarka 

kaip ir neįvykęs susirinkimas.“ 

 

13 straipsnis. 11 straipsnio 4 dalies pakeitimas 

Pakeisti 11 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„Bendrijos įstatus po steigiamojo susirinkimo turi pasirašyti visi steigėjai. Pakeistus 

bendrijos įstatus pasirašo narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti bendrijos įstatus, 

įgaliotas asmuo.“ 

 

14 straipsnis. 12 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas 
1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės nustato vidaus tvarką sodininkų bendrijai priskirtoje 

mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje.“ 

2. Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems asmenims, įsigijusiems 



mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą.“ 

 

15 straipsnis. 13 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas 

1. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Bendrija įregistruojama po to, kai įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame buvo 

patvirtinti reorganizavimo, kai buvo pakeisti ar priimti bendrijos įstatai, išrinkti pagal bendrijos 

įstatus narių susirinkimo renkami bendrijos organai, taip pat kai juridinių asmenų registrui yra 

pateikti Civiliniame kodekse ir šiame Įstatyme nurodyti dokumentai.“  

2. Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Bendrijai įregistruoti, be pateikiami Civilinio kodekso 2.64 straipsnyje nurodytų 

dokumentų, turi būti pateikta steigimo sutartis, steigiamojo susirinkimo protokolas, steigiamajame 

susirinkime dalyvavusių sodininkų sąrašas nurodyti dokumentai.“ 

 

16 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies 3 ir 15 punktų pakeitimas 
1. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „3) nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su tuo susijusius 

įgaliojimus valdymo organui, taip pat jų darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir 

jų darbo apmokėjimo tvarką arba sutarčių su mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijos prieţiūros ir 

administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ar asmenimis sudarymo sąlygas;“. 

 2. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 15 punktą ir jį išdėstyti taip:  

 „15) spręsti mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijos kraštovaizdţio tvarkymo ir prieţiūros, 

uţstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendrojo naudojimo 

turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.“ 

 

 17 straipsnis. 16 straipsnio 3, 7 ir 10 dalių pakeitimas 

1. Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką. 

Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo prieţastys ir tikslai, iniciatorių 

atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų 

projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos 

gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip 

prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti informuoti bendrijos narius, paskelbdamas 

skelbimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje, 

taip pat, esant galimybėms, paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse 

ir bendrijos narius informuodamas elektroninėmis priemonėmis, nurodyti susirinkimo 

organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų 

projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipaţinti su sprendimų projektais. Jeigu 

susirinkimo darbotvarkėje yra klausimai: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų 

pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas, apie tokį 

šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba 

pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos 

dienraščių. Skelbime nurodoma, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo 

darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais.“ 
2. Pakeisti 16 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Bendrijos narių susirinkime bendrijos nariai dalyvauja patys ar per įgaliotą asmenį. 

Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos rašytinės formos 

įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir 

pareigas. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą.“ 

3. Pakeisti 16 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: 



 „10. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai 

jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas 

laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių 

susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. 

Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Sprendimai pakartotiniame 

bendrijos narių susirinkime priimami paprasta ar šio straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais – 

kvalifikuota visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių balsų dauguma. Į dalyvaujančių 

bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo 

nuomonę raštu.“ 

4. Pakeisti 16 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„16. Vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti ne daugiau kaip 1/20 bendrijos narių vienam 

bendrijos nariui. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi 

nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas bendrijos 

narių susirinkime, atstovauja bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pats 

nedalyvauja bendrijos narių susirinkime, ir turi atitinkamą jam perleistų balsų skaičių, kuriuos gali 

paskirstyti pagal balsavimo teisę perleidusio bendrijos nario nurodymus. Įgaliotas asmuo 

balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo 

pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui. Šiuo atveju laikoma, kad bendrijos narių 

susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras 

netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, 

bendrijos įstatus pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir 

likvidavimo.“ 

 

 18 straipsnis. 21 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių pakeitimas 

 1. Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „1. Bendrijos nariu gali būti mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijos, kurioje įsteigta bendrija, 

sodininkas. Jeigu mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje esantį ţemės sklypą nuosavybės ar kitomis 

teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.“ 

 2. Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „3. Bendrijos buveinėje turi būti asmenų, įsigijusių mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje 

sodo sklypą, registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. 

Registravimo knygoje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji 

vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), sklypo valdymo teisės 

pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas, sodininko įstojimo į bendrijos narius ir išstojimo iš 

bendrijos narių data. Registravimo knygoje gali būti nurodomi ir kiti duomenys, jeigu tai numatyta 

bendrijos įstatuose. Su šia registravimo knyga turi teisę susipaţinti kiekvienas asmuo, įsigijęs sodo 

sklypą mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje.“ 

 3. Pakeisti 21 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „4. Narystė bendrijoje pasibaigia nariui mirus, bendrijos nariui netekus nuosavybės ar 

kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijoje esantį sodo sklypą, 

bendrijos nariui išstojus iš bendrijos ar bendrijai jį pašalinus iš bendrijos ir bendriją likvidavus.“ 

 

 19 straipsnis. 22 straipsnio 1dalies, 2 dalies 4 punkto, 3 dalies ir 4 dalies 5 punkto 

pakeitimas 

1. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Bendrijos nario teises ir pareigas nustato šis ir kiti įstatymai, taip pat bendrijos įstatai ir 

bendrijos vidaus tvarkos taisyklės. Asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą 

ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat 

juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą, turi vienodas pareigas, susijusias su 

bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir 



priežiūra, kaip ir bendrijos nariai.“ 
 2. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų 

ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjiškos mėgėjų sodininkystės 

produkciją;“. 

3. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis bendrijos bendrojo naudojimo 

objektais  pagal  jų   funkcinę   paskirtį,  nepaţeisdami  kitų   mėgėjiško  mėgėjų  sodo  teritorijos 

sodininkų, jų šeimos narių teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.“ 

4. Pakeisti 22 straipsnio 4 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5) pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir 

prieţiūros reikalavimus apmokėti bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjiško mėgėjų sodo teritorijos 

bendrojo naudojimo objektų valdymu, prieţiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo 

ţemės naudojimu ir prieţiūra, atsiţvelgiant į sklypo dydį, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta 

kitaip;“. 

 

20 straipsnis. 25 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 2 punkto pakeitimas 

1. Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Bendrija Bendrijos gali būti reorganizuota reorganizuojamos Civiliniame kodekse 

nustatytais jungimo ir skaidymo būdais tik esamose mėgėjų sodų teritorijose.“ 

2. Pakeisti 25 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) reorganizavimo būdas;: pasibaigiančios bendrijos, po reorganizavimo veiklą tęsiančios 

bendrijos, naujai steigiamos bendrijos kompaktiškoje besiribojančių žemės sklypų teritorijoje;“.  

 

21 straipsnis. 28 straipsnio 1, 2 dalių ir 3 dalies 3 punkto pakeitimas 

1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Valstybės institucijos ir savivaldybės atlieka viešąjį bendrijų teritorijų administravimą, 

statinių statybos kontrolę ir viešosios tvarkos prieţiūrą, turėdamos tikslą plėtoti ir puoselėti 

mėgėjišką mėgėjų sodininkystę bei jos tradicijas, ţmonių poilsį, gali remti bendrijas, jų 

susivienijimus ar draugijas, siekiančius tinkamai priţiūrėti ir tvarkyti mėgėjiškus mėgėjų sodus ir jų 

kraštovaizdį, saugoti gamtą, auginti ţemės ūkio produkciją, tvarkyti ir priţiūrėti bendrojo 

naudojimo objektus. Valstybės ir savivaldybių rėmimo būdus ir sąlygas taip pat nustato kiti teisės 

aktai ir specialiosios programos.“ 

2. Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valstybė ir savivaldybės gali remti bendrijas 

visiškai ar iš dalies apmokėdamos išlaidas mėgėjiško mėgėjų sodo bendrojo naudojimo objektams 

(elektros tinklų, kelių, gatvių tiesimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo ir kitų) statyti, 

priţiūrėti ir atnaujinti.“ 

3. Pakeisti 28 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) teikdamos nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo reorganizavimo, veiklos 

pasibaigimo ir pertvarkymo, mėgėjiškos mėgėjų sodininkystės veiklos, paramos gavimo, teritorijų 

planavimo, ţemės naudojimo ir kraštovaizdţio tvarkymo klausimais. 

 

22 straipsnis. 32 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 

32 straipsnį pripaţinti netekusiu galios. 

„32 straipsnis. Kai kurių šio Įstatymo nuostatų įsigaliojimas 

1. Šio Įstatymo nuostatos, susijusios su juridinių asmenų registru, įsigalioja nuo juridinių 

asmenų registro pradţios. 

2. Kol juridinių asmenų registras pradės veikti, bendrijos registruojamos galiojančių teisės 

aktų nustatyta tvarka. 



 

23 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

1. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos sodininkų bendrijų steigimo procedūros, išskyrus 

atvejus, kai sodininkų bendrijos reorganizuojamos, uţbaigiamos pagal tuo metu galiojusių teisės 

aktų nuostatas. 

2. Įsigaliojus šiam įstatymui kituose įstatymuose ir teisės aktuose vartojamos sąvokos 

„mėgėjiška sodininkystė“, „mėgėjiško sodo sklypas“, „mėgėjiško sodo teritorija“ ir sąvokos 

„mėgėjų sodininkystė“, „mėgėjų sodo sklypas“, „mėgėjų sodo teritorija“ yra tapačios. 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.  

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

 

 

Teikia: 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas   Jonas Šimėnas 

 

 

 


