
SAPIEGŲ DARŽO BENDRUOMENĖS 

VIDAUS TAISYKLĖS 

DARŽO TERITORIJA: 

Sapiegų daržininkai(-ės) bendruomeniškai tvarko ir prižiūri šią Sapiegų parke esančią 

teritoriją: 

✓ Šiltnamį 

✓ Šiltnamio prieškambarį (namelį) 

✓ Lauko lysves („gardelius“) 

✓ Pievą priešais šiltnamį (iki skelbimų lentos) 

✓ Vaistažolių ir prieskoninių augalų lysves 

✓ Gėlynus 

✓ Kompostines 

SKLYPAI: 

✓ Kiekviena(s) narys(-ė), jei pageidauja, gali turėti savo asmeniniam naudojimui skirtą 

sklypelį šiltnamyje ir (ar) lysvę lauke. Bendruomenės nariai(-ės) kolegialiai sutaria, 

pasiskirsto sklypelius, pažymi schemoje. 

 

✓ Schemoje yra sužymėti ir bendro naudojimo sklypeliai – tiek šiltnamyje, tiek lauke. Juos 

prižiūri visi bendruomenės nariai kolegialiai: tariasi, kas bus sėjama / sodinama, laisto, 

ravi ir, žinoma, drauge džiaugiasi derliumi       

 

✓ Bendros teritorijos priežiūra = bendra mūsų visų atsakomybė.  

SUTARIAME, kad kiekviena(s), atvykęs(-usi) pasikrapštyti savo sklypelyje, būtinai 

skiria laiko ir bendrų sklypų, bendros teritorijos, takelių tarp sklypų ir gėlynų ar vidaus 

gerbūvio (namelio, šiltnamio) tvarkymui. 

Jei laistau savo, būtinai apžiūriu ir palaistau ir bendrus sklypelius, gėlynus, prieskoninių 

augalų ir vaistažolių lysves.  

 

✓ Savojo sklypelio priežiūra = asmeninė Bendruomenės nario(-ės) atsakomybė. 

Sklypeliai tiek šiltnamyje, tiek lauke turi būti tvarkingi, prižiūrėti, saugomi nuo 

kenkėjų. Jei planuojama išvykti darbo reikalais ar atostogų, arba ligos atveju, sutariu 

su sklypo kaimynu(-e) ar kitu(-a) nariu(-e), kad prižiūrėtų (ravėtų, laistytų). 

Be priežiūros paliktų, apleistų sklypelių nariai gali būti bendru narių sutarimu šalinami 

iš bendruomenės. 

 

TALKOS: 

✓ Daržo bendruomenės nariai(-ės) dalyvauja bendrose talkose. Drauge nutariama, kada 

talka reikalinga, ką tvarkysime, iš anksto suderinamas laikas.  

 

✓ Talkų metu aptariame bendrus reikalus, sprendžiame einamuosius klausimus (trumpas 

susirinkimas prieš ar po talkos). Susirinkimas suneštinis, plius daržo gėrybės ant 

stalo       

VIDINĖ KOMUNIKACIJA: 

✓ Kiekviena(s) daržininkas(-ė) turi savo kuruojamą sritį – pasiskirstome prieš  

prasidedant sezonui. 

 



✓ Kiekviena(s) gauna el.paštu ar popieriuje visų daržininkų sąrašą, tel.Nr, el.pašto 

adresus ir jų pasirinktas kuruoti sritis. Jei kyla klausimų, kreipiasi tiesiai į tos srities 

„kuratorių(-ę)“. 

 

✓ Kiekviena(s) daržininkas (-ė) gali siūlyti projektų idėjas. Bendruomenei pritarus, ieškoti 

finansavimo, išteklių ir priemonių projektui (-ams) realizuoti.  

 

✓ Namelyje įrengta lenta, kurioje rašome visiems svarbius klausimus / pastabas / 

atmintines. Aktyvi vidinė komunikacija labai svarbi!  

 

✓ Apie talkas ar kitus svarbius klausimus pranešama el.paštu arba Messenger grupėje. 

PRIVALOMA SUREAGUOTI, NEGALIMA IGNORUOTI       

 

✓ Nepavykus sutarti kolegialiai kuriais nors klausimais, sprendimas priimamas balsavimo 

būdu. Balsuoti galima "gyvai" arba el. paštu, messenger ir kt. priemonėmis. Balsavimo 

rezultatai turi būti paviešinti visiems nariams. 

 

BENDRAS TURTAS: 

✓ Tausojame bendrą turtą (įrankius, laistytuvus, indus ir visas kitas darbui bei poilsiui 

skirtas bendras priemones), panaudoję padedame į vietas, jei sulaužėme ar sugadinome, 

suremontuojame arba pasirūpiname, kad būtų suremontuota, arba informuojame kitus 

narius ir kartu suremontuojame (arba atperkame sugadintą daiktą).  

 

✓ Paliekame tvarkingą aplinką, išnešame šiukšles, išsiplauname indus, apsivalome baldus 

namelyje.  

 

DARŽO BENDRUOMENĖS NARIU(-E) TAMPA: 

✓ Besidominti(s), pritarianti(s) ir prijaučianti(s) Bendruomeninės miesto daržininkystės 

iniciatyvai 

 

✓ Sutinkanti(s) laikytis Sapiegų daržo bendruomenės taisyklių 

 

✓ Jei kandidatūra patvirtinta kolegialiai didžiosios dalies daržininkų  

 

✓ Tampama Asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ nariu ir sumokamas asociacijos 

nario metinis mokestis (10 EUR, senjorui(-ei)/bedarbiui(-ei) – 5 EUR) į asociacijos 

„Antakalnienčių bendruomenė“ sąskaitą. 

 

 

Turi būti akiai gražu, kad ir širdis džiaugtųsi.  

Būkime šeimininkai, puoselėkime ne tik asmeninių sklypelių, bet ir bendrą mus 

supantį grožį!  

Keiskimės, dalinkimės sodinukais, sėklomis, padėkime vieni kitiems patarimais, 

dalinkimės patirtimi! 


