
4.  skolintis  pinigų  iš  savo  nario  ar  kito  asmens, mokant  palūkanas,  išskyrus  Lietuvos
Respublikoje registruotas kredito įstaigas;

5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja;

          6.  bendrija  turi  teisę  verstis  įstatymų nedraudžiama ir  jos  įstatuose  numatyta  ūkine
komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su bendrijos veiklos tikslais.

Bendrijos veikla ir jos užduotys

1. Bendrijos nariu gali būti mėgėjų sodo teritorijos, kurioje įsteigta bendrija, sodininkas.
Jeigu  mėgėjų  sodo teritorijoje  esantį  žemės  sklypą  nuosavybės  ar  kitomis  teisėmis  valdo  keli
fiziniai asmenys (sodininkai), bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.

2.  Bendrijos  nario  teises  ir  pareigas  sodininkas  įgyja  nuo  įstojimo  į  bendriją  dienos,
išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo bendrijos įregistravimo. Į bendriją įstojama ir iš
jos išstojama bendrijos įstatų nustatyta tvarka.

3.  Bendrijos  pirminikas  saugo  bendrijos  narių  ir  kitų  asmenų,  įsigijusių  mėgėjų  sodo
teritorijoje  sodo  sklypą,  registravimo  knygą.  Registravimo  knygoje  turi  būti  nurodyta  fizinio
asmens  vardas  ir  pavardė,  ,  gyvenamoji  vieta,  kontaktiniai  duomenys.  Registravimo  knygoje
esantys duomenys tvarkomi ir teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Asmenims,
pageidaujantiems susipažinti su registravimo knyga, teikiami tik su jais pačiais susiję duomenys. 

4. Narystė bendrijoje pasibaigia bendrijos nariui mirus, nariui netekus nuosavybės ar kitų
teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjų sodo teritorijoje esantį sodo sklypą, bendrijos nariui išstojus
iš bendrijos ar bendrijai jį pašalinus iš bendrijos ir bendriją likvidavus.

5. Bendrijos nariui gali būti išduodamas nustatytos formos bendrijos nario pažymėjimas.

  Bendrijos nario teisės

 Bendrijos  nario  teises  ir  pareigas  nustato  bendrijos  įstatai  ir  bendrijos  vidaus  tvarkos
taisyklės.

        Bendrijos narys turi šias teises:

   1.  dalyvauti  ir  balsuoti  bendrijos  narių  susirinkime,  rinkti  ir  būti  išrinktam bendrijos
valdymo organo nariu, revizijos komisijos nariu (revizoriumi, turi turėti atitinkamą išsilavinimą).

    2. reikalauti,  kad bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų
bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų bendrijos narių bendrąsias teises
ir teisėtus interesus;

    3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo
ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;

    4.  viešosios  prekybos  vietose  (turgavietėse,  mugėse,  prekybos  paviljonuose  ir  kt.)
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjų sodininkystės
produkciją;
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