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 Sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai 
plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra ribotos civilinės 
atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias 
teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendro naudojimo objektų valdymu, 
priežiūra ir naudojimu. 
 LR Sodininkų bendrijų įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Valstybės institucijos ir 
savivaldybės atlieka viešąjį bendrijų teritorijų administravimą, statinių statybos ir viešosios tvarkos 
priežiūrą, turėdamos tikslą plėtoti ir puoselėti mėgėjų sodininkystę bei jos tradicijas, žmonių poilsį, tausoti 
kraštovaizdį, gamtinę aplinką ir jos įvairovę, skatinti ir remti bendrijas, jų susivienijimus ar draugijas, 
siekiančius tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti mėgėjų sodus ir jų kraštovaizdį, saugoti gamtą, auginti žemės ūkio 
produkciją, tvarkyti ir prižiūrėti bendro naudojimo objektus. 
                    Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 9 punkte nustatyta, kad Nacionalinė 
žemės tarnyba organizuoja ir vykdo valstybinę žemės naudojimo kontrolę. Žemės naudojimo valstybinės 
kontrolės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 
(Žin.,1994, Nr.95-1864; 2004, Nr. 155-5642) 4 punkte nustatyta Nacionalinės žemės tarnybos vadovo, 
paskirtų teritorinių padalinių valstybės tarnautojų funkcijos, vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę. 
Žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu sistemingai tikrinama, ar žemę naudojantys asmenys savo 
veikla nepažeidė žemės naudojimo tvarkos, kurią nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai. 
 S/B „Tolupis“ kreipiasi į Jus, prašydamas atlikti valstybinę žemės naudojimo kontrolę S/B 
„Tolupis“ [...] gatvėje esančių visų sodo sklypų ribas, besiribojančias su gatve. S/B „Tolupis ne vienerius 
metus ragina sodo gyventojus išlaikyti savo sodo sklypo ribas pagal generalinį S/B „Tolupis“ planą ir 
nedidinti savo sklypų gatvės sąskaita. Tik nedidelė dalis sodo bendrijos narių atsižvelgė į keliamus sodo 
bendrijos reikalavimus ir susitvarkė savo sodo sklypo ribas, tačiau dauguma jų ignoruoja siunčiamus 
raginimus susitvarkyti, todėl esame priversti kreiptis į Jūsų instituciją, kad būtų atlikta valstybinės žemės 
naudojimo kontrolė, o sodininkų bendrijos nariai būtų įpareigoti pašalinti pažeidimus, numatytus ATPK 45 
straipsnio 1 dalyje.  

Taip pat prašome atlikti valstybinę žemės naudojimo kontrolę S/B „Tolupis“ sodo sklypų [...], 
kurių savininkai yra apleidę savo nuosavybe valdomus žemės sklypus, nesutvarko taip, kad jie būtų tinkami 
naudoti pagal paskirtį. Dėjome visas pastangas informuodami šių sklypų savininkus, kad susitvarkytų, tačiau 
mūsų prašymai ignoruojami. 
 PRIDEDAMA: 

1. Juridinių asmenų registro pažymos išrašas,    lapai; 
2. Siųstų raginimų kopijos,   lapai. 
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