
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

           

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(dokumento sudarytojas) 

 

                                                                                               TVIRTINU 

 

                                                                                            (Pareigos)  

                                                                                          (Parašas) 

                                                                                                           (Vardas ir pavardė) 

                                                                                       (Data) 

  

 

SODININKŲ BENDRIJOS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ APRAŠAS 

 

__________________ Nr. ________________ 

                                                                                                                                   (data)                                             

 

 

______________________________ 

   (sudarymo vieta)    

 

  

 

 

Sodininkų bendrijos pavadinimas ______________________________. 

Sodininkų bendrijos adresas ______________________________. 

 

Bendrieji rodikliai: 

Bendrasis žemės plotas __________ m2, 
Sodo sklypų skaičius ___________ vnt. 

Bendrojo naudojimo žemės plotas ___________ m2. 

 

 

 

 

 



I. STATINIAI 

 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Techniniai rodikliai (tipas, 

medžiaga ir kiti duomenys, 

nurodyti bendrijos techninėje 

dokumentacijoje) 

Su statiniais susiję bendrijos sklypų savininkai 

(sklypo adresas, unikalus Nr.) 

Pastabos 

 

1.     

2.     

3.     

 

 

II. BENDRIJOS BENDROSIOS INŽINERINĖS SISTEMOS  

(JEI NĖRA TREČIŲJŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖ) 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

 

Techniniai rodikliai (tipas, 

medžiaga ir kiti duomenys, 

nurodyti bendrijos techninėje 

dokumentacijoje) 

Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis 

susiję bendrijos sklypų savininkai (sklypo 

adresas, unikalus Nr.) 

Pastabos 

 

1. 

Vandentiekio sistema 

(geriamojo vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra 

pastato viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso 

namo įvade iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų 

jungiamojo vamzdžio ir stovo junglį (trišakis, atlankas ir 

kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)  

   

2. 

Nuotekų šalinimo sistema 

(nuotekų tinklai nuo patalpų nuotekų tinklų įsijungimo į 

stovo trišakį iki pirmo nuotekų šulinio už pastato sienos)  

   

3. 

Dujų sistema 

(nuo įvadinės uždaromosios armatūros   pastato įvade iki 

dujų uždaromosios armatūros patalpose, bendrojo 

naudojimo virtuvėse) 

   

4.  
Šildymo sistema 

 
   

4.1. Šilumos punktas     

4.2. 

Šilumos vamzdynai ir armatūra nuo šilumos punkto 

uždaromosios armatūros iki šildymo prietaiso patalpose, 

bendrojo naudojimo patalpose įskaitytinai, patalpų šildymo 

prietaisai  

   

5.  
Karšto vandens sistema 

 
   

5.1. Šilumokaitis     

5.2. 

Karšto vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra pastato 

viduje nuo pastato sienos arba šilumokaičio, įrengto 

pastate iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų 

jungiamojo vamzdžio ir stovo junglį (trišakis, atlankas ir 

kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos) 

   



Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

 

Techniniai rodikliai (tipas, 

medžiaga ir kiti duomenys, 

nurodyti bendrijos techninėje 

dokumentacijoje) 

Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis 

susiję bendrijos sklypų savininkai (sklypo 

adresas, unikalus Nr.) 

Pastabos 

 

6.  

Elektros sistema 

(elektros instaliacijos nuo įvadinės apskaitos skirstomosios 

spintos pastato įvade iki elektros apskaitos prietaiso 

patalpose, o pastatuose, kur nėra įrengtų apskaitos prietaisų 

kiekvienam butui, nuo įvadinės apskaitos skirstomosios 

spintos pastato įvade iki apšvietimo skydelio kiekvienam 

aukštui, oro kabelinių linijų nuo izoliatorių, įrengtų ant 

namo elektros linijos galinės atramos iki apskaitos 

prietaiso butui, požeminių kabelių nuo ribų atsakomybės 

akte nurodytų vietų iki  pastato įvadinės apskaitos 

skirstomosios spintos) 

   

7.  
Bendrojo naudojimo patalpų, kiemo ir kitų objektų 

apšvietimo įrenginiai 
   

8.  Bendroji vėdinimo sistema    

9. Bendroji oro kondicionavimo sistema    

10. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, stacionarioji 

gaisrų gesinimo sistema, statinio vidaus gaisrinio 

vandentiekio sistema, dūmų ir šilumos valdymo sistema ir 

kitos gaisrinės saugos inžinerinės sistemos 

   

11. Liftas (liftai)    

12. Šiukšlių šalinimo sistema     

13. 

Lietaus nuotekų sistema 

(lietaus nuotekų tinklai nuo įlajos, esančios ant pastato 

sutapdinto stogo iki pirmo lietaus nuotekų šulinio už 

pastato sienos. Šlaitinių stogų lietvamzdžiai ir latakai) 

   

14. Kitos (nurodyti, kokios)    

 

 

III. VIETINIAI INŽINERINIAI TINKLAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

 

Techniniai rodikliai 

(medžiaga ir kt.) 

Su vietiniais inžineriniais tinklais susiję 

bendrijos sklypų savininkai  

(sklypo adresas, unikalus Nr.) 

Pastabos 

 

1. vandentiekio     

2. nuotekų šalinimo    

3. lietaus nuotekų šalinimo    

4. šilumos    

5. dujų    

6. naftos ar kito kuro    

7. technologiniai vamzdynai    

8. elektros perdavimo    



Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

 

Techniniai rodikliai 

(medžiaga ir kt.) 

Su vietiniais inžineriniais tinklais susiję 

bendrijos sklypų savininkai  

(sklypo adresas, unikalus Nr.) 

Pastabos 

 

9. 
energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su 

jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais 
   

 

 

IV. BENDROJO NAUDOJIMO ŽEMĖS SKLYPAS(-AI) 

           

Įstatymų nustatyta tvarka bendrijos sklypų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo(-ų) ar jo(-ų) dalies (toliau – sklypas) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis 

__________________________________________________________________________. 

 

Sklypo(-ų) naudojimo ir (ar) valdymo teisinis pagrindas __________________________________. 

Sklypo(-ų) naudojimo būdas _________________________________________________________. 

Sklypo(-ų) naudojimo pobūdis ________________________________________________________. 

Sklypo(-ų) užstatyta teritorija ________________________________________________________ . 

 

 

 

_______________________________________________                           ________________________________ ________________________ 

(Dokumento sudarytojo atsakingo asmens pareigos)                              (Parašas)                                                 (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

Aprašo pateikimo sodininkų bendrijos  sodo sklypų savininkams data 

 

 

(Rengėjo nuoroda) 

 


