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SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS  
2016 m. sausio mėn. 27 d. Nr. 2 

Balsių progimnazija 203 kab., Vilnius 
 

Posėdis įvyko 2016.01.27 (18.00 – 19.30 val. Balsių progimnazija 203 kab. 
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. Prašymas priimti į SB „Laimė“ narius 211 skl.  
4. 52 skl. prašymas leisti įregistruoti sandėliuką - pavėsinę arčiau sklypo ribos.  
5. Einamieji klausimai. 

 
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: Linas Janėnas. Pasiūlyta balsuoti dėl kandidato – Lino Janėno - išrinkimo 

posėdžio pirmininku.  
BALSAVO: „UŽ“ – 6 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: Posėdžio sekretoriumi išrinkti Liną Janėną. 

 4. SVARSTYTA: prašymas priimti į SB „Laimė“ narius 211 skl. 
2016 01-14 d. gautas Aušros Kančauskaitės prašymas (sklypo nr. 211) prašymas įstoti į 

bendrijos narius - tuo pačiu gautas Aldonos Kančauskienės prašymas (sklypo nr. 211) išstoti iš narių.  
Pasiūlyta: priimti Aušrą Kančauskaitę į bendrijos narius ir jai nustatyti susimokėti 58 EUR 

stojimo mokestį. 
BALSAVO: „UŽ“ – 6 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: priimti Aušrą Kančauskaitę į bendrijos narius ir jai nustatyti susimokėti 58 EUR 

stojimo mokestį. 
 5. SVARSTYTA: 52 skl. prašymas leisti įregistruoti sandėliuką - pavėsinę, arčiau sklypo ribos, 

negu tai numato norminiai aktai. 
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A. Čepurna informavo, kad 52 sklypo savininkas prašo leisti įregistruoti sandėliuką - pavėsinę, 
arčiau sklypo ribos, negu tai numato norminiai aktai (pridedama). A. Čepurna siūlao pritarti šiam 
prašymui. 

Pasiūlyta: leisti 52 sklypo savininkui įregistruoti sandėliuką - pavėsinę, arčiau sklypo ribos, 
negu tai numato norminiai aktai. 

BALSAVO: „UŽ“ – 6 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: leisti 52 sklypo savininkui įregistruoti sandėliuką - pavėsinę, arčiau sklypo 

ribos, negu tai numato norminiai aktai. 
 
6. SVARSTYTA: Einamieji klausimai. 
A. Čepurna informavo, kad 2016-01-14 išplatinti pranešimai SB „Vaga“ sodininkams dėl 

vandens tiekimo sutarčių nutraukimo, taip pat informuotas SB „Vaga“ pirmininkas. 2016-01-18 d. dėl 
vandens tiekimo sutarties sudarymo SB „Vaga“ pirmininkas Viktoras Blinovas, A. Čepurna ir dar du 
asmenys iš SB „Vaga“ buvo susitikę pas susivienijimų „Sodai“  pirmininką ir juristę, ten dar kartą buvo 
patvirtinta, kad SB „Laimė“ noras sudaryti sutartį su SB „Vaga“ yra teisėtas.  

Pasiūlyta: siekiant nepalikti žmonių be vandens, siūloma iki 2016-02-10 d. fiksuoti SB „Vaga“ 
sodininkų (vartojančiu SB „Laimė“ vandenį) skaitiklių galutinius parodymus ir juos perduoti SB 
„Vaga“ valdybai. Nuo 2016-02-10 sudaryti terminuotą sutartį (iki SB „Vaga“ visuotinio susirinkimo) 
su SB „Vaga“.    

 
BALSAVO: „UŽ“ – 6 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: iki 2016-02-10 d. fiksuoti SB „Vaga“ sodininkų (vartojančiu SB „Laimė“ 

vandenį) skaitiklių galutinius parodymus ir juos perduoti SB „Vaga“ valdybai. Nuo 2016-02-10 
sudaryti terminuotą sutartį (iki SB „Vaga“ visuotinio susirinkimo) su SB „Vaga“ 

 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas Artūras Čepurna 
 
 Posėdžio sekretorius   Linas Janėnas 
 


