
 
 

 
 

DĖL SB „SKAMBUTIS“ TERITORIJOJE ESANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ -  

NE BENDRIJOS NARIŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. 2 d. įtvirtintas draudimas prievarta versti žmogų 

jungtis į bet kokias organizacijas („Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, 

politinei partijai ar asociacijai“). Taigi, niekas negali versti priklausyti  ir sodininkų bendrijai. 

LR Sodininkų bendrijų įstatymo 7 str. 5 d. įtvirtinta, kad asmenys, kurie mėgėjų sodo 

teritorijoje įgyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos 

pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje, už visas 

paslaugas atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. 

Vadovaujantis to paties įstatymo 22 str. 5 d. ir 24 str. 1 d. 2 p. bendrijos narių susirinkimas 

gali nustatyti infrastruktūros ir jos priežiūros (aplinkos tvarkymo) mokestį, kitiems asmenims, kurie 

privalo nustatyta tvarka atsiskaityti už jiems teikiamas paslaugas ir apmokėti šį mokestį. 

Dėl sodininkų bendrijos teritorijoje esančio žemės sklypo savininko pareigos mokėti 

mokesčius už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir išlaikymą, priimtų projektų vykdymą. Tie 

sodininkai, kurie nėra sodininkų bendrijos nariai, turi mokėti sodininkų bendrijai tam tikras įmokas. 

Tokia sodininko, ne bendrijos nario, pareiga gali atsirasti dviem pagrindais.   

Pirma, kiekvienas sodininkas, nepaisant to, yra jis sodininkų bendrijos narys ar ne, yra tų 

bendrojo naudojimo objektų, kuriems pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti buvo panaudotos ir jo lėšos 

ar darbas, bendraturtis (Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis). Taigi sodininkas, kuris 

yra tam tikrų bendrojo naudojimo objektų bendraturtis, privalo mokėti įmokas, reikalingas šių 

objektų eksploatavimo išlaidoms padengti. Nurodytą pareigą sodininkas, ne bendrijos narys, turi 

nepaisant to, yra jis sudaręs rašytinę sutartį su sodininkų bendrija ar ne (Sodininkų bendrijų 

įstatymo 7 straipsnio 5 dalis), nes bendraturčio pareiga padengti bendro turto eksploatavimo išlaidas 

atsiranda daiktinės teisės pagrindu (CK 4.76 straipsnis).  

Antra, jeigu sodininkas, ne bendrijos narys, naudojasi tam tikrais objektais, kurie pastatyti, 

įrengti ar kitaip įsigyti tik sodininkų bendrijos narių lėšomis ar jėgomis, tai jis privalo mokėti 

atitinkamas įmokas už šių objektų naudojimą, t. y. turi pareigą mokėti už naudojimąsi svetimu turtu 

(Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 5 dalis). 

Taigi asmuo ir nebūdamas sodininkų bendrijos nariu, yra Bendrijos teritorijoje esančių 

bendrojo naudojimo objektų, bendrosios inžinerinės techninės įrangos bendraturtis, turintis įstatymo 

nustatytas bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio teises ir pareigas ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-11-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008; 

2013-06-26 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2013). 

 

Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 1 dalį mėgėjų sodo 

teritoriją sudaro ne tik sodininkų, bet ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, 

naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės 

aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal 

vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą. 

Rūpindamasi sodo teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymu, 

sodininkų bendrija taip įgyvendina ne tik savo narių, bet ir kitų to sodo teritorijoje esančių žemės 

sklypų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisę. Sodininkų bendrijos narių susirinkimui, 

be kitų teisių, priskiriama teisė tvirtinti bendrijos projektus, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, 

bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo metinį ir ilgalaikį planą, lėšų 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros 

reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką; spręsti pajamų paskirstymo klausimus; bendrijos 

bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus (LR Sodininkų bendrijų 

įstatymo 15 str. 1 d. 5, 8, 15 punktai). 

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/paieska.aspx?card_id=9E2AF673-4EE8-4D73-9060-C5C9D8B7D961
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/paieska.aspx?card_id=9B594300-6CCC-438B-8F8C-C1F402E835A6


 

 

Taip pat visuotinis bendrijos narių susirinkimas nustato nario mokesčio dydį bendrijos 

nariams, bei įmokas ne bendrijos nariams.  

2015-05-23 sodininkų bendrijos „SKAMBUTIS“ visuotinis pakartotinis narių 

susirinkimas patvirtino metinį mokestį už 2015 ir sekančius metus įmokas ne sodo bendrijos 

nariams - 8,00 eurus už arą (Bendrijos nariams už arą – 5,8 euro).  

Sodininkų bendrijos narių visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais priimti 

sprendimai yra privalomi visiems sodo teritorijoje esančių sklypų savininkams, nepriklausomai nuo 

jų narystės bendrijoje. 2015 m. visuotinio sodininkų bendrijos „SKAMBUTIS“ narių sprendimas 

dėl mokesčių tiek bendrijos nariams, tiek ne nariams yra galiojantis. Žemės sklypų savininkai, kurie 

nėra Bendrijos nariai, manydami, kad Bendrijos priimti ir reikalaujami vykdyti sprendimai 

pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus, visada gali pasinaudoti teismine gynyba, t.y. įstatymo 

nustatyta tvarka ginčyti Bendrijos narių susirinkimo priimtus sprendimus. 

Sodininkų bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo 

organus. Bendrijos v-bos pirmininkui/bendrijos pirmininkui yra mokamas atlyginimas, 

administruojant bendro naudojimo objektus, reikia tvarkyti buhalterinę apskaitą, todėl yra 

samdomas buhalteris, kuriam taip pat reikia mokėti atlyginimą. Tvarkant ir prižiūrint bendro 

naudojimo objektus, reikalingos telefono ryšio, pašto paslaugos, patiriamos tam tikros kanceliarinės 

išlaidos, pagal terminuotą darbo sutartį sezono metu priimamas santechnikas. Pagal Sodininkų 

bendrijų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies nuostatas, asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja 

žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti turi 

vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo 

objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai (Sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 1 

dalis). 

Todėl tiek bendrijos nariai tiek ir ne nariai kaip bendro naudojimo objektų 

bendraturčiai, privalo prisidėti prie bendro naudojimo objektų administravimo, kurį ir 

atlieka aukščiau nurodyti asmenys, ir išlaikymo patiriamų išlaidų. 

 

2015-05-23 sodininkų bendrijos „SKAMBUTIS“ visuotinis pakartotinis narių 

susirinkimas vienbalsiai nutarė, kad asmenys turintys sklypą sodo bendrijos teritorijoje ir 

nemokantys bendrijos narių visuotinio susirinkimo nustatytų mokesčių (įmokų), turi būti 

perduoti skolų išieškojimo inspekcijai ar departamentui. 

 

P.S. Teisinius šio rašto pagrindimus parengė ir pateikė Vilniaus susivienijimo Sodai juristai. 

 

 

 

Bendrijos valdyba 
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