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SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
2020 m. rugsėjo mėn. 21 d. Nr.  

Babinių sodų 28 oji Nr. 33, Vilnius 
 

Posėdis prasidėjo 18.00 baigėsi 20.30. 
Dalyvavo: SB „Laimė“ valdybos pirmininkas Artūras Čepurna, nariai – Rimantas Kuliešius,  

Linas Janėnas, Norbertas Jadello, Augustas Taralis; visi valdybos nariai turi po 1 balsą. 
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. Darotvarkės svarstymas. 
2. Posėdžio pirmininko rinkimai.  
3. Posėdžio sekretoriaus rinkimai.  
4. 159 skl. rašto svarstymas. 
5. 15 skl. prašymas prisijungti prie vandens tinklų. 
6. Naujų narių priėmimas. 
7. Einamieji klausimai. 
 

 
1. SVARSTYTA: darbotvarkės patvirtinimas. 
BALSAVO: „UŽ“ – 5 „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“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: Posėdžio pirmininku išrinkti Artūrą Čepurną. 
 
3. SVARSTYTA: posėdžio sekretoriaus rinkimai.  
Pasiūlytas kandidatas: Norbertas Jadello. Pasiūlyta balsuoti dėl kandidato – Marijaus Jurgučio - 

išrinkimo posėdžio sekretoriumi.  
BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: Posėdžio sekretoriumi išrinkti Norbertas Jadello. 
 
4. SVARSTYTA: 159 sklypo rašto svastymas.  
Valdybos pirmininkas parengė atsakymą ir su juo supažindino valdybos narius.  
BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: elektroninėmis ryšio preimonėmis pateikti 159 skl. sąvininkui Valdybos 

pirmininko parengtą atsakymą.  
 

 
5. SVARSTYTA: 15 sklypo prašymo prisijungti prie SB „Laimė“ vandentiekio svastymas.  
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15 sklypas prašo prisijungti prie SB „Laimė“ vandentiekio. Valdybos pirminikas informavo,  kad  
gautas žodinis 16 skl. savininko sutikimas dėl vandens pasijungimo.   

BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: leisti prisijungti prie SB „Laimė“ vandentiekio 16 skl. šulinyje  įrengiant d15 

skaitiklį savo pastate, susimokėti vandens pajungimo mokestį bei sudaryti vandens tiekimo sutartį.  
 

6. SVARSTYTA:  203 skl. prašymas priimti į bendrijos narius.  
 Valdybos pirminikas informavo, kad  gautas 203 sklypas prašo priimti į  SB „Laimė“ narius.    
BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: Pritarti prašymui bei informuoti apie reikiamą susimokėti stojamajį mokestį.  

 
 

7. SVARSTYTA:  Einamieji klausimai.   
Valdybos pirmininkas informavo, kad rugsėjo 10 d. trūko d100 magistralinis vamzdis. Rugsėjo 

14 dieną vamzdis užvirintas ir atstatytas vandens tiekimas.  
 
 
 
Posėdžio pirmininkas Artūras Čepurna 
 
  

Posėdžio sekretorius   Norbertas Jadello 

 


