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                                        P R O T O K O L A S 
 

 

                    Posėdyje dalyvavo: Klaipėdos raj. Sba “Vakarai“ v-bos pirmininkas 

Tadas Vaitkus, Panevėţio raj. Sb “Ekranas-2“ v-bos pirmininkas Romas Siriūnas,         

Jonavos raj.  Sb “Inkaras-2“ v-bos pirmininkas Henrikas Bareišis, Kaišiadorių raj. Sb 

“Poilsis“ v-bos pirmininkė Stasė Ţuravliovienė, Prienų raj. Sb “Ąţuolėlis“ v-bos 

pirmininkas Ričardas Zabelavičius, Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas 

Romualdas Šeštakauskas ir valdybos nariai Angelė Bagdonienė, Albinas Zalatorius, 

Janina Stasiukynienė. 

                      Kviesti Lietuvos Sodininkų Draugijos pirmininkas A. Burba ir 

prezidiumo narys F. Delinda, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos nariai 

Panevėţio sb „Stiklas“ p-kas A. Puzinas ir Šiaulių sb „Svajonė“ p-kas A. Jakštas 

dalyvauti atsisakė. 

 

 Pirmininkaujančiu vienbalsiai išrenkamas R. Šeštakauskas. Posėdţio 

sekretore išrenkama A. Bagdonienė. 

 

 Darbotvarkėje: 

 1.Sodininkų bendrijų veiklos problemos Lietuvoje.  

                      2.Sodininkų bendrijas vienijančios, renkančios informaciją apie 

problemas ir jų sprendimus inicijuojančios organizacijos paieška ar steigimo 

galimybės. 

 

                       Į susirinkusius kreipėsi atvykęs svečias, Seimo narys Rokas Ţilinskas. 

Jis pasveikino sodininkus pagaliau pasiryţus spręsti pagrindinę problemą  – vienybės 

siekimą. Daugybė naudingų įstatymų pataisų projektų Seime buvo atmesti, kadangi 

kiekviena sodininkų organizacija deklaruojanti, kad atstovauja daugumą bendrijų, 

pataisų svarstymo metu teikia prieštaravimus. Seimas ne vieta sodininkams aiškintis 

savo nuomones ir santykius. Kol sodininkai nesugebės susivienyti, suburti viešojo 

juridinio asmens statusu įregistruotos organizacijos atstovaujančios aiškią Lietuvos 

mėgėjų sodininkų bendrijų daugumą, kuri sugebėtų formuotų bendrą, visiems 

priimtiną ir suprantamą bendrų problemų sprendimų paiešką, tikėtis greitesnių 

esminių sprendimų beprasmiška. Baigęs, Seimo narys palinkėjo visiems sėkmės ir 

išvyko. 

 Po ilgos diskusijos prieita išvados, kad Lietuvos sodininkų bendrijų 

asociacijos, nuo įsikūrimo 2003m. pasiektas esminis rezultatas - suagituota didţiąją 

dalį bendrijų palikti LSD gretas, bet taip ir nesugebėta jų įtraukti į asociacijos veiklą. 

Daugelis įstojusių bendrijų po metų, dviejų nusivylę palieka asociaciją, nebegrįţdami 



į LSD. Vyksta skaldymo procesas. Organizacijai į savo rinkiminį ataskaitinį 

susirinkimą  po 10 metų veiklos, tesugebančiai surinkti 18 bendrijų atstovus iš 5 

rajonų,  kurie net ne visi yra sodininkų bendrijų pirmininkai, tvirtinimas, kad 

atstovauja visų Lietuvos rajonų sodininkų bendrijas, yra toli nuo tiesos. 

 Susikūrusios organizacijos „Lietuvos sodai‘ veikla ir tikslai nėra aiškūs. 

Atstovavimo organas ir būstinė niekur nedeklaruojami. 

 Pačioje Lietuvos Sodininkų Draugijoje situacija yra katastrofiška, 

kadangi vienijusi 49 rajoninius susivienijimus, atstovavusi 1800 sodininkų bendrijų, 

šiandien savo nariais deklaruoja tik 10 rajoninių susivienijimų. Iš šių 10 

susivienijimų, Kauno susivienijimo „Sodai“ visos iniciatyvos ignoruojamos. Kauno 

susivienijimas nebekviečiamas į problemų svarstymus ar valdymo organų rinkimus, 

kieno pasekoje susivienijimas priverstas visas regiono problemas (tuo pačiu ir 

daugumos visų Lietuvos sodininkų bendrijų) spręsti be LSD . Kretingos susivienijimo 

„Sodai“ dauguma bendrijų perėjo į sodininkų bendrijų asociaciją „Vakarai“. Labai 

problematiškas ir neaiškus bendrijų skaičius, kurį atstovauja nariais deklaruojami 

Zarasų, Ukmergės ir Šiaulių susivienijimai, net nepanorėję dalyvauti paskutiniame 

visuotiniame ataskaitiniame rinkiniame LSD susirinkime. 

 Naujai įregistruoto LSD prezidiumo sudėtyje du rajoninių susivienijimų 

vadovai, du pavieniai fiziniai asmenys ir vienas UAB. Tvirtinti, kad šios sudėties 

prezidiumas tinkamai atstovaus mėgėjų sodų problemas, vargu ar galima tikėtis. 

Nesvarstant esminių prieţasčių, nepripaţinus ir neišnagrinėjus savo klaidų, 

susigraţinti daugumos pasitikėjimą, mandagiai primenant apie pareigą mokėti nario 

mokesčius, maţiausiai nelogiška.  

 Svarstytini du variantai, arba toliau koordinuoti visus savo veiksmus 

atnaujinant narystę LSD, arba bandyti steigti naują Lietuvos mėgėjų sodininkų 

bendrijų sąjungą (galimas ir draugijos variantas), vienijančią sodininkų bendrijas ir jų 

susivienijimus aiškiam tikslui – rengti  mėgėjų sodų teritorijų tolesnio vystymo 

koncepciją ir teisės aktų pataisų projektus, siekiant sudaryti galimybę daugumai 

bendrijų dalyvauti svarstymuose, bei atstovauti juos ginant valstybės institucijose.  

Deja, atsisakius dalyvauti kviestiems LSD atstovams, toks svarstymas beprasmiškas. 

 Vienbalsiai nutarta. Pritarti skubos tvarka parengtam kreipimuisi į LSD 

pirmininką ir sodininkų bendrijų bei susivienijimų atstovus. Organizuoti Kaune 

geguţės 23 d. 11 val. suinteresuotų Lietuvos sodininkų bendrijų pirmininkų 

konferenciją, Seimo nario Roko Ţilinsko iniciatyvos aptarimui ir priimti visiems 

suprantamą sprendimą dėl tolimesnių  veiksmų koordinavimo. Apie susirinkimo vietą 

informacija bus pateikta vėliau. 

  

 Pirmininkaujantis Romualdas Šeštakauskas 

 

                                                   Sekretorė Angelė Bagdonienė 

  
 

  


