
SB „Laimė“ Valdybos pirmininko ataskaita 
Už 2015-01-01 iki 2015-12-31 
 
SB „Laimė“ yra 236 sklypai, iš jų 210 Sb „Laimė“ nariai  
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7 valdybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti gauti 

sodininkų pareiškimai ir eiliniai klausimai, kurie iškilo metų bėgyje. Prieš dvejus metus rinktą 
valdybą sudaro valdybos nariai  Artūras Čepurna, Linas Janėnas, Darius Juozas Kontvainis, Marijus 
Jurgutis, Andželika Drėgvienė, Kazys Kaikaris, Regimantas Danys. 

 
1. Atlikti šie darbai: 1.1. Kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl Balsių g. galo remonto. 

1.2. Naujausios žinios skelbiamos internetiniame SB „Laimė“ puslapyje www.sblaime.lt   
1.3. Facebook profilyje sukurta SB „Laimė“ diskucijų grupė. 
1.4. Tris kartus pjauta žolė vandenvietės teritorijoje. 
1.5. Sudaryta 5 metų sutartis su LRTC finansuoti vandentekio bokšto remonto darbus bei 

talpinti duomenų perdavimo įrangą.  
1.6. Suderintas projektas su UAB „Vilniaus vandenys“ dėl aklės iškėlimo iš SB „Laimė“ 

grežinio /bokšto. 
1.7. Įrengtas įvadinis vandens apskaitos mazgas SB „Vaga“. 
1.8. Pašalinta aklė esanti vandentiekio bokšte ir įrengtas įvadinis vandens apskaitos mazgas SB 

„Laimė“ 
1.9. Buvo išsiųsta 49 bendrijos nariams raginimai susimokėti nario mokestį ir tikslinius įnašus. 

Nesumokėję Bendrijos mokesčių už 2014 ir ankstesnius metus yra:. 38 sklypas Jūra 
Vonžodienė skola 284,03 eur., 47 sklypas Juzef Dešč 128,36 eur. 75 sklypas Alfonsas 
Lingė 142,84 eur., 163 sklypas Lena Kanovalova 169,25 eur., 222 sklypas Jonas 
Zmitravičius 159,33 eur. 

1.10. SB „Laimė“ vandenvietės požeminio vandens išteklių aprobavimas, SAZ nustatymas 
ir įregistravimas žemės gelmių registre. 

1.11. Suvirinti, sutvarkyti vandentiekio tinklai, paleistas vasarinis 2015 m. vanduo; 
1.12. Sutvarkyta vandens tiekimo automatika; 
1.13. Tris kartus nugreideriuoti keliai; 
1.14. Išleistas vasarinis vanduo, apšiltinti šuliniai, vandens bokštas ir gręžinys paruošti 

žiemai. 
 

2. Prašymas: 2.1. Įvykus gedimams vandentiekyje skubiai pranešti pirmininkui. 
2.2. Nemėtyti šiukšlių, nenešti jų į mišką, į autobusų stoteles. 
2.3. Nesodinti, ant kelio augalų ar kūmų, pašalinti jau pasodintus. 
2.4. Nepilti sniego iš savo teritorijos ant kelių.  
2.5. Sodo teritorijoje važiuoti ne didesniu nei 20 km./val greičiu. 
2.6. Savo teritorijoje prižiūrėti kelią, jį palyginant TIK žvyru ir sutrambuojant. 
2.7. Žoles kompostuoti, o ne pilti ant kelių. 
2.8. Nedeginti lapų ir kitų kompostuojamų medžiagų, laužų kūrenimas miesto teritorijoje 

draudžiamas.  
2.9. Nesivelti į teismus su kaimynais, sutarti gražiuoju. 
2.10. Visus mokesčius mokėti į SB „Laimė“ atsiskaitomąją sąskaitą arba bendrijos 

buhalteriai. 
2.11. Užpildyti deklaracijas dėl 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo SB 

“Laimė“.  
 



3. Draudžiama: 1.1. Mėtyti šiukšles, nešti jas į mišką, į autobusų stoteles. 
1.2. Sodinti ant kelių augalus ir kūmus (ir būtina pašalinti jau pasodintus!).  
1.3. Sniegą iš savo teritojos pilti ant kelių.  
1.4. Sodo teritorijoje važiuoti didesniu nei 20 km/val greičiu. 
1.5. Ant kelio pilti žoles, žemes ir kitas šiukšles (galima pilti TIK ŽVYRĄ, jį sutrambuojant). 
1.6. Deginti lapus ir kitas kompostuojamas medžiagas. 
1.7. Kūrenti laužus (draudžiama miesto teritorijoje).  

 
 
Neatlikti darbai: 

1. įstatų įregistravimas turi būti atliktas per pusmetį nuo nutarimo – visuotinio susirinkimo 
metu pasirašė asmenys ne sodo bendrijos nariai (žmonos) negauti įgaliojimai, siūlau šį 
nutarimą perbalsuoti 2016m. visuotiniame susirinkime. 

2. Vandens automatinio slėgio palaikymo sistemos įrengimas – 2016 m. bus įvykdyta, šiuo 
metu atliekamos elektros projektavimo paslaugos dėl elektros įvado perkelimo į požeminę 
el. liniją. Oro linija tiekiama el. energija yra rizinkinga žaibo iškrovai. 

3. Nepasirašyta vandens tiekimo sutartis su SB “Vaga“, pagal preliminariosios sutarties 
sąlygas galutinis terminas 2016-05-08. 

4. Nenupirktas garažas. 
5. Neatvežta žvyro ar smulkinto asfalto. 


