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SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS  
2016 m. sausio mėn. 12 d. Nr. 1 

Babinių sodų 28-oji g. 33, Vilnius 
 

Posėdis įvyko 2016-01-12 (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, Kazys Kaikaris; visi valdybos nariai 
turi po 1 balsą. Posėdyje dalyvavo visi valdybos nariai. 

Posėdis sušauktas valdybos pirmininko Artūro Čepurnos iniciatyva. 
Valdybos pirmininkui paklausus, valdybos nariai nenurodė jokių aplinkybių, kurios gali įtakoti 

jų šališkumą svarstant darbotvarkės klausimus. 
 
 DARBOTVARKĖ:  1. Posėdžio pirmininko rinkimai.  
2. Posėdžio sekretoriaus rinkimai.  
3. Vandens tiekimo sutarčių nutraukimo su SB „Vaga“ sodininkais svarstymas bei įgaliojimų 

nutraukti sutartis bei sudaryti naują sutartį su SB „Vaga“ suteikimas valdybos pirmininkui Artūrui 
Čepurnai.  

 
1. SVARSTYTA: darbotvarkės patvirtinimas. 
BALSAVO: „UŽ“ – 6 „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  
NUSPRĘSTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 
2. SVARSTYTA: posėdžio pirmininko rinkimai.  
Pasiūlytas kandidatas: Artūras Čepurna. Pasiūlyta balsuoti dėl kandidato – Artūro Čepurnos - 

išrinkimo posėdžio pirmininku.  
BALSAVO: „UŽ“ – 6 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: Posėdžio pirmininku išrinkti Artūrą Čepurną. 
 
3. SVARSTYTA: posėdžio sekretoriaus rinkimai.  
Pasiūlytas kandidatas: Regimantas Danys. Pasiūlyta balsuoti dėl kandidato – Regimanto Danio - 

išrinkimo posėdžio pirmininku.  
BALSAVO: „UŽ“ – 6 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: Posėdžio sekretoriumi išrinkti Regimantą Danį. 
 
4. SVARSTYTA: vandens tiekimo sutarčių nutraukimas su SB „Vaga“ sodininkais bei 

įgaliojimų nutraukti sutartis suteikimas valdybos pirmininkui Artūrui Čepurnai. 
 
A. Čepurna informavo, kad 2014 m. spalio mėn. buvo sudegęs vandens gręžinio siurblys  ir nuo 

to laiko SB „Vaga“ valdybos pirmininkas Viktoras Blinovas buvo informuotas, kad SB „Laimė“ nori 
sudaryti sutartį su SB „Vaga“ dėl vandens tiekimo, kaip juridinis asmuo su juridiniu, nes bendrijų 
pareiga rūpintis bendrijos infrastruktūra ir bendrijos nariais.  

2015 m. visuotiniame susirinkime infrastruktūrai buvo numatytos lėšos SB „Vaga“ vandens 
apskaitos įrengimui (sąskaitą planuota perduoti SB „Vaga“). Nuo 2015 gegužės mėn. SB „Vaga“ 
pirmininko Viktoro Blinovo buvo prašoma savarankiškai įsirengti vandens apskaitos mazgą, tačiau, net 
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paraginus, jis nebuvo įrengtas. 2015-12-20 vandens apskaitos mazgą įrengė rangovas už SB „Laimė“ 
lėšas.  

Sutarties dėl vandens tiekimo tarp SB „Laimė“ ir SB „Vaga“ projektas yra peržvelgtas 
susivienijimų „Sodai“ juristės ir nusiųstas abiejų bendrijų pirmininkams rugsėjo mėn. Su SB „Vaga“ 
pirmininku buvo sutarta pasirašyti sutartį 2015 m. spalio mėn., tačiau ji iki šiol nėra pasirašyta.  SB 
„Vaga“ pirmininkas prašo nukelti ir nukelti sutarties pasirašymą (dabar, t.y. 2016 m. pradžioje, prašo 
nukelti sutarties pasirašymą iki 2016 m. balandžio mėn. visuotinio sodininkų susirinkimo posėdžio). 

SB „Laimė“ buhalterė paskaičiavo, kad SB „Vaga“ sodininkai  2013 m. sumokėjo už  1279 m3 
vandens, 2014  - už 1882 m3, o  2015 - už 1304 m3. A. Čepurnos žiniomis šioje trasoje yra pajungti 38 
SB „Vaga“ sodininkai (iš jų 16 gyvena ištisus metus) ir 7 SB „Dublis“ sodininkai (iš jų 2 gyvena ištisus 
metus). Ši trasa gali suvartoti apie 2600 m3 per metus, tad galimai SB „Vaga“ sodininkai yra 
nesumokėję už 2013 m. 1321 m3 vandens, už 2014 m. - 718 m3 vandens, už 2015 - 1296 m3 vandens 
viso: 3335 m3 vandens  t.y. 1167 eurų. 

 
Pasiūlyta: remiantis vandens tiekimo sutartimi, nuo 2016-02-14 nutraukti vandens tiekimą SB 

„Vaga“ sodininkams dėl laiku ir tinkamai nevykdomų sutartinių įsipareigojimų, išplatinant pranešimą 
(pridedamas) ir suteikti įgaliojimus pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus bei atlikti visus kitus 
veiksmus valdybos pirmininkui Artūrui Čepurnai. SB „Vaga“ prašymu sudaryti vandens tiekimo sutartį 
pagal įvadinio skaitiklio parodymus.   
 
BALSAVO: „UŽ“ – 6, „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: nuo 2016-02-14 nutraukti vandens tiekimą SB „Vaga“ sodininkams dėl laiku ir 
tinkamai nevykdomų sutartinių įsipareigojimų; suteikti įgaliojimus pasirašyti visus su tuo susijusius 
dokumentus bei atlikti visus kitus veiksmus valdybos pirmininkui Artūrui Čepurnai. SB „Vaga“ 
prašymu sudaryti vandens tiekimo sutartį pagal įvadinio skaitiklio parodymus. 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas Artūras Čepurna 
 
 
Posėdžio sekretorius                                              Regimantas Danys 
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SB „Laimė“ 

Įmonės kodas 125069980 
A.s. Nr.: LT424010042400073924 

AB DNB, banko kodas 40100 
__________________________________________________________________________ 

Gerb. SB „Vaga“ sodininke 
PRANEŠIMAS 

2016-01-14, Vilnius 
SB „Laimė“ tiekia Jums vandenį pagal su Jumis sudarytą vandens tiekimo sutartį. Remiantis vandens 
tiekimo sutartimi, Jūs už Jums tiektą vandenį privalote sumokėti arba pagal vandens skaitiklių 
parodymus, arba pagal proporcingą skirtumą tarp įvadinio skaitiklio ir kitų skaitiklių parodymų. 
Nesutampant įvadinio ir kitų paslaugų gavėjo skaitiklių parodymams su bendru skaitikliu, Jūs privalote 
padengti skirtumą proporcingai išnaudotam vandens kiekiui. 
Jūsų bendrijai SB „Vagaׅ„ įrengtas atskiras vandens apskaitos skaitiklis.  
Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, SB „Laimė“ informuoja, kad nuo 2016-02-14 nutraukia su Jumis 
sudarytą vandens tiekimo sutartį bei nutraukia Jums vandens tiekimą, nes Jūs tinkamai nevykdote 
prisiimtų įsipareigojimų, t.y. laiku ir tinkamai nemokate už sunaudotą vandenį bei iki šiol nesate 
padengęs skolos už Jums ir Jūsų bendrijos nariams tiektą vandenį (SB „Laimė“ duomenimis Jūsų 
bendrija yra nesumokėjusi už 2013 m. 1321 kubų vandens, už 2014 m. - 718 kubų, už 2015 - 1296 
kubų viso: 3335kubų vandens t.y. 1167 eurų). 
Be to, prašome iki 2016-02-14 visiškai atsiskaityti su SB „Laimė“ už Jūsų ir Jūsų bendrijos narių 
sunaudotą vandenį, pervedant skolą į SB „Laimė“, įmonės kodas 125069980, a.s. Nr.: 
LT424010042400073924. Savo skolos likutį galite pasitikslinti susisiekę su SB „Laimė“ pirmininku 
Artūru Čepurna, tel. Nr. 868767777 (Buhalterė 868791243) Jei iki 2016-02-14 nebus visiškai 
atsiskaityta su SB „Laimė“, būsime priversti kreiptis į policiją dėl vandens vagystės ištyrimo. 
Pagarbiai 
SB „Laimė“ pirmininkas 
Artūras Čepurna 
 
 


