SB „Laimė“ Valdybos pirmininko ataskaita
Už 2019
SB „Laimė“ yra 236 sklypai, iš jų 194 Sb „Laimė“ nariai
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 valdybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti gauti sodininkų
pareiškimai ir eiliniai klausimai, kurie iškilo metų bėgyje. Valdybą sudaro valdybos nariai Artūras
Čepurna, Linas Janėnas, Janina Uksienė, Andželika Drėgvienė, Rymantas Kuliešius, Aleksandras
Zapolskis, Tatjana Kiškienė.
1. Atlikti šie darbai:
1.1. Kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl Pilnaties, Jauronių, Lydymėlių gatvių kapitalinio
remonto. Gautame Vilniaus miesto savivaldybės atsakyme tokie darbai bendrajame plane
nenumatyti ir artimiausiu metu nebus vykdomi.
1.2. Išsiųstas, bendras raštas nuo kelių sodininkų bendrijų, į Vilniaus miesto savivaldybę dėl
tranzitinės Pilnaties gatvės kapitalinio remonto. Viniaus miesto savivaldybė sureagavo į
gyvetojų prašymus ir 2019 m. rudenį Pilnaties gatvę padengė asfalto danga.
1.3. Smulkintu asfaltu rekonstruota Babinių sodų 28- osios g. kelio atkarpa apie 500 m2- vienas
iš pagrindinių patekimų į SB „Laimė“ teritoriją.
1.4. Smulkintu asfaltu rekonstruoti du Babinių sodų 25- osios g. įvažiavimai apie 500 m2.
1.5. Smulkintu asfaltu rekonstruota Babinių sodų 25- osios g. Atkarpa apie 700 m2.
1.6. Įrengtas paviršinio vandens sugeriamasis šulinys Babinių sodų 28- osios g.
1.7. Bentrijos keliai buvo tvarkomi ir greideriuojami pagal poreikį.
1.8. Naujausios žinios skelbiamos internetiniame SB „Laimė“ puslapyje www.sblaime.lt
1.9. Sušaukta talka, kurios metu buvo tvarkytos Babinių sodų 28 – osios gatvės ir Babinių sodų
25 – osios gatvės.
1.10.
Pagal poreikį pjauta žolė vandenvietės teritorijoje ir Bulvikio g. atkarpoje
besiribojančioje su SB Laimė.
1.11.
Nupirktas garažas, ir pastatytas bokšto teritorijoje.
1.12.
Kreiptasi į savivaldybę dėl kelio ženklų įrengimo ir gulinčio policininko.
1.13. Suvirinti, sutvarkyti vandentiekio tinklai, paleistas vasarinis 2019 m. vanduo;
1.14. Sutvarkyta vandens tiekimo automatika;
1.15. Išleistas vasarinis vanduo, apšiltinti šuliniai, vandens bokštas ir gręžinys paruošti žiemai.
2. Prašymas:
2.1. Įvykus gedimams vandentiekyje skubiai pranešti pirmininkui.
2.2. Visus mokesčius mokėti į SB „Laimė“ atsiskaitomąją sąskaitą arba bendrijos buhalteriai.
2.3. 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.
1.6. Deginti lapus ir kitas kompostuojamas medžiagas.
1.7. Kūrenti laužus (draudžiama miesto teritorijoje).
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