Lietuvos respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo
6 ir 16 straipsnių pataisų projektas.
6 straipsnis. Mėgėjiško sodo teritorija ir jos tvarkymo bendrieji reikalavimai
Problemų esmė.
Dėl neatsakingo žemės reformos eigoje teisės aktų kaitaliojimo, jų nuostatų skirtingo
traktavimo rajoniniuose padaliniuose, vykdant ir registruojant pradėtų tikslinamųjų kadastrinių
matavimų duomenis registruose, buvo ir yra iškraipomi pirminių privatizacijai rengtų generalinių planų
sprendiniai. Vedančių žemėtvarkos specialistų pastoviai kartojami teiginiai, kad nėra problemų,
laikomasi teritorijų išplanavimo dokumentų sprendinių, fiksuojamos tik matininkų klaidos, yra aiškiai
klaidinantys, siekiant nuneigti esamos sistemos klaidas.
Tiek daugumos atsakingų sodininkų bendrijų vadovų, tiek atsakingai dirbančių matininkų
nuomone, yra akivaizdžios spręstinos problemos, trukdančios taisyti žemės reformos klaidas. Tęsiasi
ginčai tarp ministerijų dėl nebaigtų įteisinti sodininkų bendrijų teritorijų planavimo dokumentų teisinio
statuso ir registracijos. Ydingai įkelti sodininkų bendrijų genplanų duomenys į kadastro žemėlapį sukėlė
sudėtingus prieštaravimus tarp realios esamos situacijos vietovėje ir kadastro duomenų. Tuometiniai
teisės aktai suteikė teisę rengti privatizacijai išplanavimo dokumentus įvairiose matavimų sistemose.
Vykdant kadastrinius matavimus be aiškios paaiškėjusių paklaidų koregavimo metodikos ir palikus visų
šių prieštaravimų sprendimą šimtų žemėtvarkos specialistų asmeninei subjektyviai diskrecijai bei
kompetencijai, tyčinės ar netyčinės klaidos yra neišvengiamos. Kelių ribos buvo, yra ir bus iškraipomos.
Būtina aiškiai nustatyti pirminį prioritetą, ar kelių juostų ribos, ar sklypų blokų ribos, kurių
atžvilgiu būtų galima atsakingai ir skaidriai derinti besiribojančių žemės sklypų kadastrinių matavimų
koordinates.
Siūlymas.
Kadangi eilę metų ŽŪM atsisako šias problemas spręsti Kadastro nuostatų pataisomis,
vadovaujantis Sodininkų Bendrijų įstatymo 15 str. 15 p. nuostatomis, tiek matininkų sąjunga LGMS, tiek
sodininkai, siekdami realiai įgyvendinti jiems suteiktą įstatymo išimtinę teisę spręsti ar bent kontroliuoti
savo teritorijos išplanavimą, siūlo įstatymo 6 str. redakciją papildyti 4 ir 5 p. sekančiai:
4. Sodininkų bendrijų teritorijose žemės sklypai matuojami ir žymimi nekilnojamojo turto kadastro
žemėlapyje tik nustačius besiribojančio keliams skirto žemės sklypo (arba kadastro bloko ar sodo kvartalo)
aplinkinę ribą ir jos posūkio taškų koordinates.
5. Žemės sklypų juostų skirtų keliams įrengti bendrijos teritorijoje plotis, be įteisinto formavimo
pertvarkymo projekto ir visuotinio narių susirinkimo sprendimo, negali būti siauresnis nei pirminiame
sodininkų bendrijos išplanavimo dokumente, kuriuo remiantis buvo privatizuojami sodų sklypai.
16 straipsnis. Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka
Problemos esmė.

Kauno regione eilėje atvejų, piktybiškai nemokantys mokesčių skolininkai, inicijavo 1/10
bendrijos narių parašų surinkimą neeiliniam susirinkimui sušaukti. Priežastys, kaltinimai dėl per didelių
mokesčių, įstatų neatitikimo Sodininkų bendrijų įstatymui ir t. t.. Bendrijų valdybų atsakymuose buvo
aiškiai motyvuoti teisėti visuotinio susirinkimo nutarimai, pateikti įstatai registruoti Registre ir
nurodyta, kad surinktų parašų sąraše didelė dalis yra ne bendrijos nariai, kurie neturi teisės organizuoti
neeilinių susirinkimų. Iniciatoriai, nekreipdami dėmesio, organizavo po du neeilinius susirinkimus,
antrame susirinkime patys save priėmė į bendrijos narius ir, nušalinę be teisės pasiaiškinti valdybas ir
revizijos komisijas, įregistravo naujai išrinktas valdybas Registre. Toliau, padedant antstoliams perėmė
bendrijos valdymą ir ženklias bendrijos sukauptas lėšas. Registruojant Registre naujai išrinktą valdybą
dalyvių registracijos sąrašuose netikrinama nei pasirašiusių narystė, nei piktybinis, ilgalaikis pareigos
mokėti mokesčius bendrijai ignoravimas. Teismuose išaiškinama, kad įstatymas nepažeistas, nes 1/10
bendrijos narių turi teisę organizuoti susirinkimus ir pagal įstatymą tokiam susirinkimui nėra apribojimo
priimti kokius nors eilinio susirinkimo kompetencijai pavestus sprendimus.
Siekiant užtikrinti daugumos teisių apsaugą nuo agresyvios mažumos piktnaudžiavimo siūlome,
kad ne daugumai reikėtų ginti savo teises nuo abejotinų mažumos sprendimų ir piktnaudžiavimo, bet
palikus mažumai teisę organizuoti susirinkimus esant valdybos nepritarimui, tačiau jei susirinkime
dalyvauja mažiau nei ½ bendrijos narių ir svarstyti teikiamos pretenzijos nėra patvirtintos revizijos
komisijos sprendimu, naujų narių priėmimas ir valdymo organo nušalinimas būtų nesvarstytinas,
kadangi tai prieštarautų daugumos priimtų sprendimų atžvilgiu.
Siūlymas.
Šiuo tikslu, siūlome 16 str. 4 ir 15 p. redakcijos pataisas:
4. Jeigu bendrijos valdymo organas nepriėmė sprendimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą per
mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti
sušaukiamas daugiau kaip 1/10 bendrijos narių, revizijos komisijos (revizoriaus) sprendimu. Jei toks
neeilinis susirinkimas sušauktas 1/10 narių iniciatyva, ir jame dalyvauja mažiau kaip ½ bendrijos narių,
tokiame susirinkime, nesant revizijos komisijos patikros akto, negali būti svarstomas naujų narių
priėmimas ir naujo valdymo organo rinkimai.
15. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo bendrijos
narių susirinkimo dienos. Prie bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkime
dalyvavusių bendrijos narių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti;
dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą. Prie
protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą
raštu. Jei buvo renkamas valdymo organas ar tvirtinami įstatai, prie protokolo turi būti pridedamas
valdybos patvirtintas bendrijos narių sąrašas.

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto Kadastro įstatymo
9 straipsnio pataisos projektas.

Papildyti 9 str. 4 punkto 3 dalies redakciją sekančiai:
9 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų pakeitimai
Problemos esmė.
NŽT valdininkai neatsakingai (lengva ranka) derina nukrypimus nuo
generalinio plano sprendinių ir tvirtina sprendimus juos registruoti. Tačiau kai
išryškėja skandalas, jie motyvuodami, kad registruotas ribas gali atstatyti tik
teismas, nusišalina ir net teismuose trukdo atstatyti iškraipymus. Kadangi
institucijos atsisako spręsti šią problemą įvedant pataisas į Kadastro nuostatus,
siūlome pataisą Kadastro įstatyme, kuri sodininkams sudarytų galimybę, ginant
viešąjį interesą, pagrįsti motyvuotus savo prašymus ir teikti teisėtus
reikalavimus, kad institucijos spręstų savo tyčinių ar netyčinių klaidų pasekmėje
įrašytų taisytinų duomenų atitaisymus.
4.Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės
valdžios ar valdymo institucijų teikimu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka:
1)..........
2).........
3)patikslinant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, kai šie
nekilnojamieji daiktai, žemės sklypai ar jų dalys paimami visuomenės poreikiams,
atstatant žemės reformos generalinių (teritorijų išplanavimo) planų sprendinius,
paaiškėjus, kad jie pažeisti (pakeisti) be sutikimo šias teritorijas nuomojančių ir
tvarkančių bendruomenių, turinčių išimtinę teisę savo teritorijos planavimo ir
infrastruktūros plėtros klausimų sprendimo teisę.

