
13.2. užsiimti vaisių, uogų, daržovių, gėlių auginimu, dekoratyvine sodininkyste, bitininkyste,
vaistažolių auginimu;

13.3. užsiimti veikla, susijusia su poilsio organizavimu;

13.4. turėti  parduotuves  ir  prekiauti  sodininkų  užauginta  ir  pagaminta  produkcija,  maisto
produktais, taip pat kitomis sodininkams reikalingomis prekėmis;

13.5. gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

13.6. užsiimti veikla vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi;

13.7   nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;

III.   SODININKŲ  BENDROSIOS  DALINĖS  NUOSAVYBĖS  TEISĖ  IR  JOS
ĮGYVENDINIMAS 

1.  Sodininkams  bendrosios  dalinės  nuosavybės  teise  priklauso  sodininkų  bendromis
lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo
objektai: bendrojo naudojimo žemė su bendrojo naudojimo pastatais ir įrenginiais (tvoros, vartai,
poilsio  aikštelės,  pliažai,  miškai,  vandens  telkiniai  ir  kt.);  bendroji  inžinerinė  įranga  –
vandentiekio,  kanalizacijos,  dujų,  elektros,  telekomunikacijų  ir  rodmenų  tinklai,  melioracijos
įrenginiai,  keliai,,  lieptai,  vamzdynai  ir  angos,  elektros  skydai  ir  kita  bendrojo  naudojimo
inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose,
taip pat šie objektai, įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su  mėgėjų sodo teritorijos inžinerinės
techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė.

2. Mėgėjų sodo teritorijoje esančius bendrojo naudojimo objektus bendrija valdo Civilinio
kodekso nustatyta tvarka.

3.  Bendrijos  valdymo  organas  privalo  sudaryti  bendrojo  naudojimo  objektų  aprašą  ir
prireikus jį papildyti arba pakeisti. Šiame apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų
techninė būklė. Bendrijos valdymo organas bendrojo naudojimo objektų aprašą viešai paskelbia
bendrijos nariams ir kitiems asmenims. Šį aprašą tvirtina bendrijos narių susirinkimas.

4.  Kiti  asmenys atsiskaito su bendrija pagal pateiktas sąskaitas už visas jiems suteiktas
paslaugas  ir  proporcingai  pagal  jiems  tenkančias  bendrojo  naudojimo  objektų  eksploatacijos,
bendrojo  naudojimo  žemės  tvarkymo,  bendrojo  naudojimo  objektų  priežiūros  organizavimo
išlaidas,  ir  proporcingai  pagal  jiems  tenkančias  įnašų  dalis,  susijusias  su  bendrosios  dalinės
nuosavybės objektų mėgėjų sodo teritorijoje atnaujinimu, pagerinimu ar sukūrimu.

5. Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjų sodo teritorijoje privalo laikytis bendrijos nustatytų
vidaus tvarkos taisyklių ir be bendrijos valdymo organo leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti,
neremontuoti  mėgėjų  sodo  teritorijos  bendrosios  inžinerinės  įrangos,  bendrųjų  konstrukcijų,
bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.

6.  Tais  atvejais,  kai  sukuriamas  naujas  bendrojo  naudojimo objektas,  jis  įtraukiamas  į
bendrojo  naudojimo  objektų  aprašą  pažymint,  kokie  asmenys  prisidėjo  prie  jo  sukūrimo.  Šis
objektas  bendrosios  dalinės  nuosavybės  teise  priklauso  tiems  savininkams,  kurie  dalyvavo  jį
sukuriant.  Naujai  įsigyto  objekto  priežiūros  ir  eksploatacijos  organizavimo  išlaidas  apmoka
asmenys, kuriems jis priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Sodo sklypo perleidimo atveju
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