
SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2015 m. rugsėjo mėn. 28 d. Nr. 5 

Babinių sodų 28-oji g. 33, Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2015.09.28 (18.30 – 20.00 val.) SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje. 

 

Dalyvavo: SB „Laimė“ valdybos pirmininkas Artūras Čepurna, nariai - Darius Juozas 

Kontvainis, Marijus Jurgutis, Kazys Kaikaris, Linas Janėnas 

 

 

Posėdžio pirmininkas: Artūras Čepurna.  

Posėdžio sekretorius: Marijus Jurgutis. 

Informavimas apie posėdį: 
Posėdis sušauktas valdybos pirmininko Artūro Čepurnos iniciatyva. 

 

Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas: 

Svarstyta: valdybos pirmininkas paskelbė ir pasiūlė valdybos nariams patvirtinti šią posėdžio 

darbotvarkę dėl: 

1. Prašymo priimti į SB „Laimė“ narius 37 skl. (Sigita Pžiautienė), 180 skl. (Evelina 

Hutton); 

2. Dėl lietaus nuotekų tekančių į kelią nuo 119 skl. ir 69 skl. statinių (stoginių); 

3. Dėl lietaus nuotekų  susidarymo Babinių sodų 28-osio g. sankryžoje; 

4. Dėl skolų; 

5. Einamieji klausimai. 

 

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.  

Valdybos nariai išreiškė apgailestavimą, kad nuo visuotinio bendrijos narių susirinkimo, t.y. 

gegužės mėnesio, per visą vasarą neįvyko nei vienas valdybos susirinkimas dėl kvorumo nebuvimo.  

 

Darbotvarkės klausimų svarstymas: 

1. Prašymas priimti į SB „Laimė“ narius 37 skl. (Sigita Pžiautienė), 180 skl. (Evelina 

Hutton). 

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna pasiūlė tenkinti prašymus ir priimti abu asmenis į 

bendrijos narius. 

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

 

2. Dėl lietaus nuotekų tekančių į kelią nuo 119 skl. ir 69 skl. statinių (stoginių). 

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybos narius, kad nuo 119 skl. ir 69 skl. 

statinių (stoginių) teka vanduo į Babinių sodų 25-osios g. ir nutekėjęs vanduo ardo kelio dangą. 

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna pasiūlė informuoti 69 ir 119 sklypų savininkus STR, 

neatitinkančius statinius „stogines“ susitvarkyti, įsirengiant lietaus nuvedimo sistemas ir lietaus 

nuotekas surenkant savo sklypo ribose skiriant vieno mėnesio laiko terminą nuo pranešimo gavimo. 

Ta pati tvarka galioja visiems SB „Laimė“ bendrijos nariams. 

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

 

3. Dėl skolų.  

Įpareigoti bendrijos buhalterę Janiną Uksienę parengti ir išsiųsti raginimus bendrijos nariams dėl 

nesumokėtų skolų. 

Balsuota: „UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.   
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4. Dėl lietaus nuotekų  susidarymo Babinių sodų 28-osio g. sankryžoje. 

 Gautas prašymas Babinių sodų 28-osios gatvės atkarpoje tarp sklypų Nr. 25, Nr. 78 ir Nr. 84 bei 

toje vietoje esančiame gatvės atsišakojime link Babinių sodų 28-osios gatvės sklypų Nr. 80 bei Nr. 

82 įrengti vandens  surinkimo šulinius, nes po smarkesnio lietaus susidaro ir keletą dienų laikosi 

didelės vandens balos, kurios apsunkina eismą šia gatve bei trukdo patekti į aukščiau paminėtus 

sklypus. Susidarančių balų priežastis yra ta, kad ši kelių sankryža yra žemiausia iš trijų pusių 

ateinančių kelių vieta, ir todėl į ją priteka vanduo iš visų trijų gatvės atšakų. 

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybos narius, kad šių metų biudžete lėšų 

šuliniams įrengti nėra ir pasiūlė vandens surinkimo šulinių įrengimą įtraukti į 2016 m. biudžetą.  

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

 

5. Einamieji klausimai. 

5.1. Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybos narius, kad 2015-09-

28 suderino projektą su Vilniaus vandenimis dėl aklės nuėmimo ir perkėlimo iš vandens bokšto.  

Projekte nurodoma: Babinių sodų 25-osios ir Vaidevučio  g. sankryžoje įsirengti d1500 šulinį  ir 

šulinyje ant d110 vandens įvado įrengti flančines jungtis vamzdžio plombavimui.  

Projektui pritarta  ir pasiūlyta  A. Čepurnai suderinus darbų sąmatas su valdyba, organizuoti 

darbus.   

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

5.2.  Vandens apskaitos įrengimas SB „Vaga“. 

Pavesti iki 2015-10-25 organizuoti vandens apskaitos įrengimą SB „Vaga“ . 

A. Čepurnai suderinus darbų sąmatas su valdyba, organizuoti darbus kartu su p. 5.1 numatytais 

darbais.  

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

 

 

Posėdžio pirmininkas Artūras Čepurna 
 
 

Posėdžio sekretorius  Marijus Jurgutis  

 

 

 


