
SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
2014 m. gruodžio mėn. 29 d. Nr. 7 
Babinių sodų 28-oji g. 33, Vilnius 

 
Posėdis įvyko 2014.12.29 (18.30 – 19.30 val.) SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje. 
 
Dalyvavo: SB „Laimė“ valdybos pirmininkas Artūras Čepurna, nariai - Andželika Drėgvienė, 

Regimantas Danys,  Darius Juozas Kontvainis, Marijus Jurgutis. 
 
Posėdžio pirmininkas: Artūras Čepurna.  
Posėdžio sekretorius: Andželika Drėgvienė. 
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. 136 skl. prašymas perskaičiuoti nario mokestį dėl visą sezoną neteikto vandens. 
3. Dėl prašymo organizuoti žemės sklypo Jauronių g. 9 formavimo ir pertvarkymo projekto 

rengimą suformuojant naują įsiterpusį sklypą. 
 
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 prašymo priimti į SB „Laimė“ narius. 
 
2014 lapkričio 17 d. gautas Mantvydo Bivainio  (sklypo nr. 4) prašymas įstoti į bendrijos 

narius. 
Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna pasiūlė priimti Mantvydą Bivainį į bendrijos narius ir 

susimokėti 200 lt stojimo mokestį. 
Balsuota: „UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  Prašymas tenkinamas vienbalsiai. 
 
2. 136 skl. prašymas perskaičiuoti nario mokestį dėl visą sezoną neteikto vandens.  
Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybą, kad dėl mažo spaudimo šiame 

sklype būna viršutinio vandens tiekimo sutrikimai, siūlo šiam sklypui netaikyti vienkartinio 
mokesčio už vandenį visam sezonui ir mokėti pagal skaitiklio rodmenis.   

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

 
3. Dėl prašymo organizuoti žemės sklypo Jauronių g. 9 formavimo ir pertvarkymo projekto 

rengimą suformuojant naują įsiterpusį sklypą. 
Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybą kad parengtas toks atsakymas: 
 Atsakydami į Jūsų 2014-12-09 d. raštą Nr. A51-107713/14 (2.14.2.12-MP8) dėl SB 

„Laimė“ sklypo Nr. 216, Jauronių g. 9,  kadastro Nr. 0101/0145:216, savininkų Jūratės ir 
Margaus Kesų prašymo organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto 
rengimą suformuojant naują įsiterpusį sklypą, pažymime, kad minimame  įsiterpusiame 
žemės sklype yra paklotos SB „Laimė“ komunikacijos (2 metrų gylyje yra d 150 mm 
vandentiekio vamzdis). 

 SB „Laimė“ neprieštarauja sklypo suformavimui ir jo prijungimui prie besiribojančių 
sklypų su sąlyga, kad bus išlaikytas servitutas (avarijos metu be savininkų leidimo bus 
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galimi kasimo, griovimo, remonto ir kitokie darbai reikalingi užtikrinti SB „Laimė“ 
interesus) ir bus išlaikyta vienoda teisė jį įsigyti besiribojančių sklypų savininkams. 
Prašome projektą derinti su SB „Laimė“. 

 Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad 2010 m. buvo išduotas leidimas rengti 
projektą kito sklypo – Jauronių g. 7 – savininkams, pridedami parengi dokumentai (4 
lapai).  

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

 
 
 
Posėdžio pirmininkas Artūras Čepurna 
 
 
Posėdžio sekretorius  Andželika Drėgvienė 

 


