
SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
2017 m. kovo mėn. 1 d. Nr. 1 

Babinių sodų 28-oji g. 33, Vilnius 
 

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

Juozas Kontvainis, Marijus Jurgutis, Andželika Drėgvienė. 
 
Posėdžio pirmininkas: Artūras Čepurna.  
Posėdžio sekretorius: Linas Janėnas. 
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. UAB "Santerma" prašo suderinimo dėl vandens ir nuotekų tinklų klojimo. 
2. 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.  

 
Darbotvarkės klausimų svarstymas: 

1. SVARSTYTA: UAB "Santerma" prašo suderinimo dėl vandens ir nuotekų tinklų klojimo. 
 

Artūras Čepurna informavo valdybos narius, kad UAB "Santerma" prašo suderinimo dėl 
vandens ir nuotekų tinklų klojimo.  Tinklai bus klojami Babinių sodų 28 osios g. ir Bulvikio g. 
atkarpoje UAB "Santerma" sąskaita. 

Darius paklausė: 
Ar nebus taip, kad, neturint visos SB projekto, įrengus tinklus nedidelei daliai, bus apribotos 

galimybes tolesnei plėtrai? Galėčiau pritarti tuo atveju, jeigu esant bendram projektui, pagal jį būtų 
įrengiama tam tikra dalis. 

Uab „Santerma“: 
Tolesnei plėtrai reikės gauti UAB "Santerma" sutikimo prisijunti prie jai priklausančių tinklų. 

Šiuo metu kur jungėmės nuo Bulvikio g. ir Babinių sodų 25-oji g. taip pat žinybiniai tinklai ir reikėjo 
gauti sutikimus savininkų. Vienaip ar kitaip jau dabar plėtros galimybės priklauso nuo tinklų 
savininkų. 

Linas: 
UAB „Ekofono" principas.....tiesia savo lėšomis....kas nori prisijungia ir moka abonentinį 

mokestį. 
Darius: 
Deja, bet su "Ekofonu" negalima lyginti net iš tolo: "Ekofon" viską apskaičiavo, paklojo ir 

davė kabelį  kurį reikia įjungti. O čia tik paklojo kažkam, tik ribotoje dalyje, kokie paskaičiuoti 
apkrovimo limitai mes nežinom. Taigi, kas gali paneigti, kad prisijungus dar kažkokiam skaičiui 
"abonentų", bus pasakyta - deja, daugiau priimti nebegalim. O kitas tiekėjas irgi negalės ateiti, nes 
tiesiog mūsų keliai per siauri.... 

 
Balsuota: „UŽ“ – 3 „PRIEŠ“ – 2, „SUSILAIKĖ“ – 0.  Prašymas tenkinamas. 
 
Posėdžio pirmininkas Artūras Čepurna 
 

Posėdžio sekretorius  Linas Janėnas 
 


