
SB „Laimė“ Valdybos pirmininko ataskaita 
Už 2016-01-01 iki 2016-12-31 
 
SB „Laimė“ yra 236 sklypai, iš jų 210 Sb „Laimė“ nariai  
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 5 valdybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti gauti sodininkų 

pareiškimai ir eiliniai klausimai, kurie iškilo metų bėgyje. Į kitus šaukiamus susirinkimus valdybos 
nariai nesusirinko. Prieš trejus 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  bei 

Facebook profilyje SB „Laimė“ diskucijų grupėje. 
1.3. Pasirašyta vandens tiekimo sutartis su SB „Vaga“. 
1.4. Tris kartus pjauta žolė vandenvietės teritorijoje.  
1.5. Rekonstruota Babinių sodų 28 -osios g. kelio atkarpa smulkintu asfaltu. 
1.6. Pasirašyta projektavimo sutartis dėl vandens gręžinio el. linijos iškėlimo į požeminę el. liniją.  
1.7. Pasirašyta  rangos darbų sutartis dėl vandens gręžinio el. linijos iškėlimo į požeminę el. liniją.  
1.8. Suvirinti, sutvarkyti vandentiekio tinklai, paleistas vasarinis 2016 m. vanduo; 
1.9. Sutvarkyta vandens tiekimo automatika; 
1.10. Tris kartus nugreideriuoti keliai, o Balsių g. atkarpa tvarkoma pagal poreikį; 
1.11. Išleistas vasarinis vanduo, apšiltinti šuliniai, vandens bokštas ir gręžinys paruošti žiemai. 

 
2. Prašymas: 

2.1. Atnaujinti vandens tiekimo sutartis. 
2.2. Įvykus gedimams vandentiekyje skubiai pranešti pirmininkui. 
2.3. Nemėtyti šiukšlių, nenešti jų į mišką, į autobusų stoteles. 
2.4. Pašalinti ant kelio augančius augalų ar kūmus. 
2.5. Surinkti šiukšles ne tik savo sklypo teritorijoje bet ir aplink ją ir kaimynus. 
2.6. Nepilti sniego iš savo teritorijos ant kelių.  
2.7. Sodo teritorijoje važiuoti ne didesniu nei 20 km./val greičiu. 
2.8. Prižiūrėti kelią, jį palyginant TIK žvyru ir sutrambuojant. 
2.9. Žoles kompostuoti - pilti ant kelių griežtai draudžiama. 
2.10. Nedeginti lapų ir kitų kompostuojamų medžiagų, laužų kūrenimas miesto teritorijoje 

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

buhalteriai. 
2.13. 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. Sodo teritorijoje važiuoti didesniu nei 20 km/h greičiu. 
1.4. Ant kelio pilti žoles, žemes ir kitas šiukšles. 
1.5. Deginti lapus ir kitas kompostuojamas medžiagas. 
1.6. Kūrenti laužus (draudžiama miesto teritorijoje).  
 
 


