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Eil. 

Nr. 

Mokesčio 

pavadinimas 

Suma 

Eurais 

Pagrindas Pastbos 

1. Delspinigiai nuo spalio 

1d. 

0,06 % 2013.06.20 visuotinio 

susirinkimo protokolas 
0,06 % už kiekvieną pradelstą dieną  iki 

rugsėjo mėn.30 d. imtinai 

2. Mokant mokesčius per 

banką komisinis 

mokestis 

0,41 

Eur 

2013.06.20 visuotinio 

susirinkimo protokolas 
Mokantiems ne per SEB banką 

3. Mokant mokesčius per 

banką komisinis 

mokestis 

0,29 

Eur 

2013.06.20 visuotinio 

susirinkimo protokolas 
Mokantiems per SEB banką 

4. Žemes prapletimo 

mokestis  

290 Eur Nuo 2018.04.21 visuotinio 

susirinkimo protokolas 

NEGALIOJA 

1.5 a nemokamai o paskui uz 1 ara 290 

Eur 

5. Stojamasis naujų narių 

mokestis 

58 Eur 2008.04.14 visuotinio 

susirinkimo protokolas Nr. 1 
Nauju s/b nariu tampama sodininkų 

bendrijų įstatymą. 

6. Naujo namo statyba 290 Eur 2009.04.18 visuotinio 

susirinkimo protokolas Nr.1 
Kelio remontui. 

7. Namo rekonsrtukcija 145 Eur 2009.04.18 visuotinio 

susirinkimo protokolas Nr.1 
Kelio remontui. 

8. Neprižiūrėtas, 

netvarkingas sklypas 

30 Eur 2008.04.14 visuotinio 

susirinkimo protokolas Nr. 1 
Išskyrus kai vyksta statybos. 

9. Aplinkos teršimas 30-300 

Eur 

2008.04.14 visuotinio 

susirinkimo protokolas Nr. 1 
 

10. Tikslinis mokestis už 

elektros 

rekonstrukcijos 

projektą. Visiems 

norintiems prisijugti 

vartotojams.  

58 Eur 2014.05.23 visuotinio 

susirinkimo protokolas  
Įmokos už elektros projektą, s/b 

teritorijoje esantiems elektros 

vartotojams, nesumokėjus minėto 

mokesčio bendrijos valdyba turi pilną 

teisę perduoti skolą SKOLŲ 

Departamentui administruoti. 

11. Tikslinis mokestis 

nariams 2018 metams 

už vieną arą 

6 Eur 2018.04.21 visuotinio 

susirinkimo protokolas 
Mokesčius sumokėti iki einamųjų metų 

spalio 1 d., po šios datos skaičiuoti 

0,06% delspinigių už kiekvieną uždelstą 

dieną. 

12. Ne s/b nariams 

mokestis už vieną arą 

2018 metams 

6 Eur 2018.04.21 visuotinio 

susirinkimo protokolas 
Mokesčius sumokėti iki einamųjų metų 

spalio 1 d., po šios datos skaičiuoti 

0,06% delspinigių už kiekvieną uždelstą 

dieną. Dėl sodininkų bendrijos 

teritorijoje esančio žemės sklypo 

savininko pareigos mokėti mokesčius už 

bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir 

išlaikymą, pagal sąskaitą-faktūrą. 

25Pagal 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). 
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