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Vedejui, Algiui GaiZudiui,
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PraSome tarpininkauti tarp gyventojq, kurie gyvena RySininkq g. 8 Klaipeda ir priklauso DNSB"
RumpiSkes" bendrijai, ir bendrijos DNSB" RumpiSkes" pirmininko gaunant atsakymus j pateiktus
jam raStu klausimus. 5ie klausimai yra pateikti ra5tu, nes pirmininkas per 12 metq ndrra nei karto
suiaukqs bendrijos visuotinio susirinkimo, nera pateikqs finansiniq ataskaitq uZ finansinius metus,
nereaguoja i pra5ymus pateikti bet kokius skaidius susijusius su bendrijos piniginemis leiomis.
DaZnai nuejus pas pirmininkq esi i5koliojamas necenz0riniais Zodiiais. 5j menesj vyksta atskirq
namq visuotiniai susirinkimai, taiiau mes niekada nesvarsteme klausimo, kad bgtq galima daryti
visuotinius susirinkimus atskirais namais, o ne surengti visuotinj DNSB ,, RumpiSkes" susirinkimq.
DNSB ,, RumpiSkds" bendrijos pirmininkas, Sigitas Rdm6za, visiems klausimams turi pasiteisinimq,
kodel nedaro vieno ar kito pagaljstatymus reikalaujamo, teiseto veiksmo.

Sie klausimai buvo pateikti, po to, kai Ryiininkq namo 8 gyventojai savo iniciatyva surenge savo
namo susirinkimq ir nusprende uZduoti klausimus bendrijos pirmininkui Sigitui R6m6zai, kad jis
atsakytq raitu. Tadiau praejus jstatymo numatytam terminui, t.y. 10 darbo dienq, bendrijos
pirmininkas Sigitas Remeza atsisako pateikti ! minetus klausimus atsakymus raitu.
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Klausimai pateikti DNSB,, Rumpi5k6s" bendrijos pirmininkui Sigitui Rdm6zai
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Kokie daugiabudiai gyvenamieji namai priklauso,,Rumpisktirs" bendrijai (nurodykite

Koddl priimti nauji nariai (namai) be visuotinio Bendrijos nariq pritarimo?

Kiek DNSB ,,Rumpi5kds,, bendrija turi sqskaitq LR jregistruotuose bankuose ar kitose kredito istaigose?

Kiek ldiq yra sukaupta kaupiamqjq leiq sqskaitoje ir kokie atnaujinimo darbai atlikti bendrijoje ir

Ryiininkq g. 8 name?

Kiek yra samdomq darbuotojq, administravimq vykdandiq darbuotojq? Koks jq atlyginimo dydis ir kas

nustato jq dydi? PraSau darbuotojus isvardinti ir nurodytijq atlyginimo dydi?

Kodel bendrijos patalpq savininkams buvo draudiiama susipaZinti su Bendrijos nariq sqrasu ir gauti

kontaktinius duomenis?

i- zi rada vyko paskutinis visuotinis Bendrijos nariq susirinkimas, kurio metu buvo iirinkta ir patvirtinta

Bendrijos valdyba ir J[s - Bendrijos pirmininku?

8. Kokia yra Bendrijos valdymo organLl kadencija?

9. Kada buvo i5rinkta Bendrijos valdyba ir kas jq sudaro?

10. Ar yra iSrinkti bendrijos lgaliotiniai, ar vykdavo jq susirinkimai, ar buvo priimti sprendimai?

11. Ar yra apdraustos kiekvieno patalpos savininko le5os, viriijaniios istatymuose nustatWa valstybes

privalomq draudiiamq sumq?

i 1]iKoks yra bendrijos 165omis isigytas turtas? Kas atnaujinta patalpq savininkq susirinkimo (balsavimo

raitu) nustatyta tvarka?

13. Kokie asmenys i5rinkti! Revizijos komisijq?

14. Kas sudaro Revizijos komisijq?

j-5. Ar Revizijos komisijos pirmininkas atitinka kvalifikacinius reikalavimus?:

o Turiaukitqjiekonominii5silavinimq?

o Ar neturi nekilnojamo turto registre jregistruotq nuosavybds teis6s objektq ,,Rumpi5k6s" Bendrijoje?

16. Ar lgaliotiniq susirinkimas gali samdyti Audito imonq uZ sukauptas bendrijos ld5as Bendrijos metiniq

finansiniq ataskaitq auditui atlikti?

L7. Kod6l uz 5iltq vandenj mokame nuo 2L Lt iki 30 Lt uz 1 m3'kaijo kaina yra pastovi, t.y. apie 2L Lt' Kam

tada reikalingi skaitliukai?

1g. Kod6l gerb. Bendrijos valdytojau, Sigitai Remdza, trukdote mums, Ry5ininkq 8 namo gyventojams,

atsiskirti nuo,,RumpiSkes" Bendrijos?

19. Kas turi vykdyti, priZigr6ti samdomq darbuotojq arba firmos atliekamq darbq kokybq? Bendrija moka

atlyginimus Bendrijos pirmininkui ir jo administracijai, o tokios betvarkds name retai kur yra' Tiesiog

gdda priimti ii toliau atvaZiavusius svedius. Susidaro isp0dis, kad pirmininkas i5 malones iSlaiko mus

visus, o ne ji mes, Bendrijos nariai.

( zi.ier"suu pateiktidinaqsines ataskaitas uz 2009 metus,20l-1 metus,2o!2 metus,taip pat prid6ti
-*" 

r..uioiios komi$iohfuinimo iivadas pagal aukSdiau i5vardintq metq finansines ataskaitas'



21. praiau konkrediai nurodytifirmos pavardinimq, kuri valo Ry5ininkq namo Nr. 8 laiptines, paslaugq

kainq, datq, kada buvo sudaryta sutarti:;, darbq atlikimo grafikus ir pana5iai.

22. Daugiau negu pusq metq prie paskutinds 8 namo laiptines jaudiasi stiprus dujq kvapas. Ar planuojami

kokie nors remonto darbai Siuo klausimru?
z''- -x

Qa.]o1iu pagrindu i5 kaupiamqjq namo eksplotaciniq leSq yra apmokamos nemokiq gyventojq

komunalines paslaugos ? Ar tai leidZianra jstatymu, jei taip pra5au nurodyti istatyma, kuriuo tai galima

- . daryti.

bO.'nr bendrijos pirmininkas turiteisq pats keisti bendrijos gyventojq surinktq pinigq paskirti?
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