
SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 
 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2014 m. rugpjūčio mėn. 25 d. Nr. 4
Babinių sodų 28-oji g. 33, Vilnius

Posėdis įvyko 2014.08.25 (18.30 – 20.30)

Posėdį vedė sodų bendrijos valdybos  pirmininkas Artūras Čepurna. 

Dalyvavo: Linas Janėnas, Regimantas Danys, Darius Juozas Kontvainis, Marijus Jurgutis.

 Posėdyje dalyvavo penki valdybos nariai. 

Informavimas apie posėdį:
Posėdis sušauktas pagal bendrijos valdybos nustatytą susirinkimų organizavimo tvarką.

Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas:
Svarstyta: valdybos pirmininkas paskelbė ir pasiūlė valdybos nariams patvirtinti šią posėdžio 
darbotvarkę:

1. Dėl SB „Laimė“ narių prašymų.
2. Dėl bokšto techninės dalies sprendimų. 
3. Dėl kelių greideriavimo.

Valdybos pirmininkui paklausus, valdybos nariai nenurodė jokių aplinkybių, kurios gali įtakoti jų 
šališkumą svarstant darbotvarkės klausimus.

Balsuota už darbotvarkės patvirtinimą: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

Darbotvarkės klausimų svarstymas:

1. Dėl gautų SB „Laimė“ narių prašymų.

2014 liepos 21d. gautas Dalios Subatavičienės (sklypo nr. 112) prašymas išbraukti ją iš 
SB „Laimė“ narių sąrašo, nes savo turimą sklypą pardavė, bendrijai įsiskolinimų neturi.

Balsuota:  „UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  Prašymas tenkinamas vienbalsiai.

2014 liepos 27d. gautas Danutės Speteliūnienės (sklypo nr. 81) prašymas įstoti į bendrijos 
narius.

Balsuota:  „UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  Prašymas tenkinamas vienbalsiai.

Gautas Vitalijaus Matuzo prašymas atleisti jį nuo tikslinio nario mokesčio, kuris buvo 
renkamas 2010 m. Prašymo pagrindas: V.Matuzas nesinaudoja „Vilniaus vandenų“ vandeniu ir 
atsiradus poreikiui juo naudotis, jis pasidarys prisijungimą savarankiškai. 

Kadangi tikslinis mokestis buvo rekamas iš visų bendrijos narių vandentiekio projektavimo 
ir kitiems darbams siūloma prašymo netenkinti.

Balsuota:  „UŽ“ – 0, „PRIEŠ“ – 5, „SUSILAIKĖ“ – 0.  Prašymas atmestas.

2. Dėl techninių bokšto klausimų.
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Valdybos pirmininkas Artūras informavo valdybą, kad šiuo metu vandenvietės siurblio 
paleidimo ir sustojimo metu vyksta stiprūs hidrosmūgiai, kurie neigiamai veikia siurblio techninį 
stovį ir trumpina jo tarnavimo laiką. Rekomenduojama nupirkti ir sumontuoti siurblio paleidimą 
ir sustabdymą švelntinatį įrenginį. Taip pat, apžiūrėjus bokštą, pasiūlė užvirinti viršutinę bokšto 
vamzdžio dalį, tokiu būdu bokštą paverčiant uždara vandentiekio sistema. Užvirinus bokšto viršų 
jame esantis oras taptų slėgio amortizatoriumi ir veiktų išsiplėtimo indo principu. 

Po techninės diskusijos valdyba paprašė pirmininko atlikti apklausą ir pateikti šių pirkinių 
darbų sąmatą valdybai svarstymui. Darbų atlikimo data – iki artimiausio valdybos posėdžio.

Balsuota:  „UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  

Nutarta: įgalioti Artūrą Čepurną surinkti informaciją apie kainas ir pateikti galimų pirkinių ir 
darbų sąmatą.

3. Paskutiniame valdybos posėdyje priimto sprendimo dėl bendrijos kelių  priežiūros 
vykdymo.

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybą,  jog pigiausia gaunama kelių 
greideriavimo paslauga yra 600Lt + PVM. Pirmininkas papildomai iškėlė klausimą – ar 
greideriuojame kelius už tokią kainą.

Balsuota: „UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

Nutarta: įgalioti Artūrą Čepurną nedelsiant organizuoti kelių greideriavimą. Ateityje, siekiant 
sumažinti kelių greideriavimo kaštus, kelių priežiūros darbus kooperuoti kartu su SB „Dublis“, 
proporcingai išdalinant apmokėjimą už greideriavimo paslaugas.

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna

Posėdžio sekretorius Regimantas Danys


