
IREGTSTRUOTA
JLTRIDI\I( AS]VIENI R-EGISTRE

2olh 
^.

Kodas

KRETINGOS RAJONO
SODININKU BENDRIJA,,MEDVALAKIS"

ISTATAI

1. BEI\DROSIOS NUOSTATOS
1.1 Kretingos rajono sodininkq bendrija "Medvalakis" (toliau - Bendrija) yra atitinkamo
administracinio vieneto bendruomenes dalis. Bendrija yra ribotos civilines atsakomybes pelno nesiekiantis
vie5asis juridinis asmuo.
1.2 Bendrija veikia vadovaudamasi savo nariq solidarumo, lygiateisi5kumo, demokati5kumo ir
tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, LR
Sodininkq bendrijq bei kitais istatymais ir teises aktais, Bendrijos istatais ir Bendrijos vidaus tvarkos
taisyklemis.
1.3 Bendrijos pavadinimas - Kretingos rajono sodininkq bendrija ,,Medvalakis", buveinds adresas
Par4Zes k., Kretingos rajono savivaldybe.
1.4 Bendrijos teisine forma - bendrija.
1.5 Bendrija isteigta neribotam laikui.
1.6 Bendrijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.7 Skelbimai apie esminius Bendrijos ivykius skelbiami vietos laikraStyje (,,Pajtirio naujienos") ir
viename i5 respublikiniq dienraldiq, taip pat Bendrijos skelbimq lentose, internetiniame bendrijos tinklapyje
www.sbmedvalakis.lt ir , jei reikalauja teises aktai, kitais budais, ar kitose informacijos priemonese.

2. BENDfuJOS PAGRII\DINIAI TIKSLAI IR UZDAVINIAI
2.1 Bendrijos tikslas - igyvendinti sodininkq bendr4sias teises ir pareigas, susijusias su megejiSko
sodo teritorijos ir joje esandiq bendrojo naudojimo objektq irengimu, valdymu, prieli[rra ir naudojimu.
2.2 Bendrija, siekdama uZsibreZtq tikshl, igvendina Siuos uZdavinius:
2.2.1 priZiiiri Bendrijos bendrojo naudojimo teritorij4, bendro naudojimo objektus;
2.2.2 padeda sodininkams kurti saugi4 ir patogi4 gyvenam4j4 aplink4;
2.2.3 gina Bendrijos nariq teises;
2.2.4 bendradarbiauja su panaSiomis organizacijomis Lietuvoje ir uZsienyje, kitomis visuomenindmis,
politinemis organizac,Lj omis ir Lietuvos valstybes institucij omis ;'
2.2.5 visapusi5kai pletoja megejq sodininkystg, puoseleja ir tausoja gamt1 ir kra5tovaizdi.

3. BENDRIJOS TEISES IRPAREIGOS
3.1 Bendrija gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja
istatymams, Bendrijos istatams ir veiklos tikslams.
3.2 Bendrijai draudZiama:
3.2.1 Bendrijos pajamas skirti kitai, negu yra nustab/ta Bendrijos istatuose, veiklai;
3.2.2 neatlygintinai perduoti Bendrijos turt4 nuosavybdn, pagal patik6jimo ar panaudos sutarti
Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;
3.2.3 teikti paskolas, ikeisti savo turt4 (i5skyrus atvejus, kai turtas ikeidiamas savo prievolems
uZtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip uZtikrinti kitq asmenq prievoliq ivykdym4;3.2.4 skolintis pinigq i5 savo nario ar kito asmens, mokant pahkanas, i5skyrus Lietuvos Respublikoje
registruotas kredito istaigas;
3.2.5 blti neribotos civilines atsakomybes juridinio asmens steigeja;
3.3 Bendrija turi teisg verstis istatymq nedraudZiama fikine komercine veikla, kuri neatsiejamai
susijusi su Bendrijos 

leiklos tikslais.

4. BENDRIJOS ORGANAI
4.1 Bendrija lgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas igyvendina per valdyb4.
4.1.1 nariq susirinkimas;
4.2 Bendrijos organai yra:
4.2.1 Bendrijos Bendrijos valdyba;
4.2.2 Revizijos komisija.


