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Sodininkų bendrijos „Aušra“ 

Bendrijos dokumentų derinimo  ir informacijos apie bendrijos veiklą pateikimo tvarka  

Patvirtinta 2019 m. gruodžio 11 d. valdybos sprendimu 

 

1. Ši tvarka nustato: 

1.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie bendrijos veiklą pateikimą bendrijos 

nariams ir kitiems asmenims, 

1.2. Įvairių projektų, leidimų ir kitų dokumentų derinimo tvarką, kai toks derinimas 

numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

2. Derinamus dokumentus pasirašo ir pateikia valdybos pirmininkas, o jam nesant – 

pavaduojantis asmuo. 

3. Dokumentai ir kita informacija apie sodininkų bendrijos veiklą bendrijos nariams ir 

kitiems asmenims pateikiami tik iš pareiškėjo gavus rašytinį prašymą, kuriame turi 

būti nurodyti konkretūs prašomi dokumentai ir pagrindžiama, kokiu tikslu jų 

prašoma. Prašymas turi būti pasirašytas parašu, jame nurodyti pareiškėjo 

kontaktiniai duomenys. Dokumentai pateikiami per įstatuose nustatytą terminą, 

kuris pradedamas skaičiuoti nuo reikalavimus atitinkančio prašymo gavimo dienos. 

Pateikiami dokumentai, kuriuose yra informacijos apie privačius asmenis, turi atitikti  

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus 

ir  gali būti pateikiami tik teismo sprendimu. 

4. Dokumentų derinimo procedūra pradedama tik iš pareiškėjo gavus rašytinį 

prašymą ir oficialius rengėjų pasirašytus dokumentus (projektus ir pan.). 

5. Valdybos pirmininkas, derindamas dokumentus, turi įsitikinti, ar siūlomi sprendiniai 

nekenkia bendrijos narių interesams. Valdybos pirmininko sprendimu šių veiksmų 

atlikimui gali būti sudaroma komisija. Derinant dokumentus valdybos pirmininkas ir 

(ar) komisijos nariai turi teisę užklausti kitų bendrijos narių, kurių interesai gali būti 

pažeisti, nuomonės dėl derinamo dokumento. 

6. Tuo atveju, kai pareiškėjas siekia nutraukti su bendrija egzistuojančius santykius , 

sutartis ar paslaugas (vandens tiekimą ar pan.), nutraukimo ar juos atitinkančius 

aktus galima pasirašyti tik pareiškėjui pilnai atsiskaičius su bendrija. Pareiškėjas 

privalo parašyti Prašymą nutraukti paslaugos teikimą,  iškviesti bendrijos atstovus 

pasirašyti paslaugos nutraukimo aktą suderinant akto pasirašymo laiką su 

sodininkų bendrijos valdybos pirmininku. 

7. Dokumentas turi būti suderintas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo 

dienos. Valdybos pirmininkas, esant poreikiui, turi teisę šį terminą pratęsti. 
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