
SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
2014 m. rugsėjo mėn. 29 d. Nr. 5 
Babinių sodų 28-oji g. 33, Vilnius 

 
Posėdis įvyko 2014.09.29 (18.30 – 20.30 val.) SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje. 
 
Dalyvavo: SB „Laimė“ valdybos pirmininkas Artūras Čepurna, nariai - Andželika Drėgvienė, 

Regimantas Danys, Kazys Kaikaris, Darius Juozas Kontvainis, Marijus Jurgutis. 
 
Posėdžio pirmininkas: Artūras Čepurna.  
Posėdžio sekretorius: Kazys Kaikaris. 
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 dėl: 

1. Prašymo priimti į SB „Laimė“ narius. 
2. Babinių sodų 27-osios ir 28-osios gatvių sankryžoje esančiame šulinyje sugedusio vandens 

ventilio (nėra rankenos) pakeitimo. 
3. Sklendės pastatymo Vandenvietės teritorijoje. 
4. Viršutinio (vasarinio) vandens išjungimo datos. 
5. Viršutinio (vasarinio) vandens trasos paruošimo žiemai. 
6. Apskaitos įvedimo SB „Vaga“. 
7. Vandens siurblio automatikos remonto. 
8. Vandenvietės išteklių aprobavimo ir SAZ (sanitarinė apsaugos zona) nustatymo. 
 
 
Valdybos pirmininkui paklausus, valdybos nariai nenurodė jokių aplinkybių, kurios gali įtakoti 

jų šališkumą svarstant darbotvarkės klausimus. 
 
Balsuota už darbotvarkės patvirtinimą: „UŽ“ – 6 „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  

 
Darbotvarkės klausimų svarstymas: 
 
1. Dėl prašymo priimti į SB „Laimė“ narius. 
 
2014 rugpjūčio 25 d. gautas Osvaldo Jakubausko (sklypo nr. 79) prašymas įstoti į bendrijos 

narius. 
Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna pasiūlė priimti Osvaldą Jakubauską į bendrijos narius ir 

susimokėti 200 lt stojimo mokestį. 
Balsuota: „UŽ“ – 6, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  Prašymas tenkinamas vienbalsiai. 
 
2. Dėl Babinių sodų 27-osios ir 28-osios gatvių sankryžoje esančiame šulinyje sugedusio 

vandens ventilio (nėra rankenos) pakeitimo. 
 
Balsuota:  „UŽ“ – 6, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.   

Nutarta: pavesti A. Čepurnai organizuoti darbus 
 
3. Dėl Sklendės pastatymo Vandenvietės teritorijoje. 
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Balsuota:  „UŽ“ – 6, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  

Nutarta: pavesti A. Čepurnai organizuoti darbus  

4. Dėl viršutinio (vasarinio) vandens išjungimo datos. 
 
Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna pasiūlė viršutinio (vasarinio) vandens tiekimą 

sustabdyti žiemos periodui jau šiandien, nes 2014-09-27 d. apie 20 val. buvo sustabdytas viršutinio 
(vasarinio) vandens tiekimas dėl prakiurusio d100 vamzdžio. 2014-09-28 apie 15 val. d100 vamzdis 
užvirintas ir paleistas vanduo. Tos pačios dienos vakarą apie 20 val., dėl gyventojų prašymo 
(visiškai nėra spaudimo apatinėje trasoje), viršutinio (vasarinio) vandens tiekimas sustabdytas. 

Balsuota:  „UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 1, (Kazys Kaikaris) „SUSILAIKĖ“ – 0.   

5. Dėl viršutinio (vasarinio) vandens trasos paruošimo žiemai. 
 
Artūras Čepurna pasisiūlė viršutinio (vasarinio) vandens trasų uždarymo darbus, žiemos 

periodui, organizuoti kartu su Robertu Kiškiu ir Vytautu Karčiausku.  
Balsuota:  „UŽ“ – 6, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.   

6. Dėl apskaitos įvedimo SB „Vaga“. 
 
Artūras Čepurna pasiūlė SB „Vaga“ įrengti atskirą apskaitos mazgą Pilnaties ir Visalaukio 

gatvių sankirtoje.  
Balsuota: „UŽ“ – 6, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.   

7. Dėl Vandens siurblio automatikos remonto. 
 
Artūras Čepurna informavo, kad reikia organizuoti siurblio automatikos remonto darbus, nes 

esamas automatika vos funkcionuoja.  
Balsuota: „UŽ“ – 6, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  

Nutarta: pavesti A. Čepurnai organizuoti darbus 

8. Dėl Vandenvietės išteklių aprobavimo ir SAZ (sanitarinė apsaugos zona) nustatymo. 
 
Valdybos narys Kazys Kaikaris informavo valdybą, kad nuo 2014-07-01, pasikeitus LR Žemės 

gelmių įstatymui (13 str. 3 punktas), Lietuvos geologijos tarnyba Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus naudoti žemės gelmių išteklius. Kazys Kaikaris 
paminėjo, kad mūsų SB „Laimė“ vandenvietė neturi leidimo naudotis žemės gelmių ištekliais ir 
pasiūlė atlikti visus veiksmus ir darbus, reikalingus minėtam leidimui gauti bei teisiškai įregistruoti 
eksploatuojamą gręžinį ir vandens bokštą. Tuo tikslu kreiptis į UAB „DGE Baltic Soil and 
Environment“ (jų pasiūlymas pridedamas) dėl vandens išteklių aprobavimo ir SAZ nustatymo darbų 
atlikimo. 

Balsuota: „UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 2 (Regimantas Danys, Darius Juozas Kontvainis), 
„SUSILAIKĖ“ – 0.   

Nutarta: įgalioti Artūrą Čepurną pasirašyti paslaugų sutartį su UAB „DGE Baltic Soil and 
Environment“ dėl vandens išteklių aprobavimo ir SAZ nustatymo darbų atlikimo bei kitus 
dokumentus, susijusius su leidimo naudoti žemės gelmių išteklius gavimu ir gręžinio bei vandens 
bokšto teisinės registracijos atlikimu. Paskirti Kazį Kaikarį kuruoti šių darbų eigą. 

 
 
Posėdžio pirmininkas Artūras Čepurna 
 
 

Posėdžio sekretorius  Kazys Kaikarys 
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