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Klaipedos miesto savivaldyb eje 2014 m. geguzes 28 d.. gatfias Jlsr; 2014-05-22 d. raStas,
kuriame i5destyta J[sq nuomone del 2014-05-2I d. Klaipedos miesto savivaldybeje vykusio
susitikimo su DNSB ,,Rumpi5kds" igaliotiniais bei pra5ymu pateikti irodymus I pateiktLrs
klausimus.

SusipaZing su ra5to turiniu, teikiame atsakymus i pateiktus klausirmus tapadiatvarka kaip jie
pateikti J[sq pra5yme:

1. AtsiZvelgiant,itai, kad vie5ojo administravimo subjektas $avo'veikloje vadovaujasi
vie5ojo administravimo principais, o vienas i5 jq nurodo, kad admirristracinic sprendimo priemimas
ir kiti oficialiis vie5ojo administravimo subjekto veiksmai turi b[ti n,;Sali5ki ir objektyvus,
manltume, jog bendrijos pirmininkq veiksmai turi vienareikSmirikai atitikti l)aLrsiulrrii'iLr
gyvenamqjq namq ir kitos paskirties pastatq savininkq bendrijq istatyrmo toliau -{statymas) bei
bendrij os istatq nuostatas.

2. 2012m.liepos I d. isigaliojus fstatymo naujai redakcijai, iki Sio istatymo isigaliojimo
isteigtos ir veikiandios daugiabudiq namq savininkq bendrijosr, gyvenamqjq namq statybos
bendrijos, garalq statybos ir eksploatavimo bendrijos ir kiti juridiniai asrnenys, isteigti ir veikiantys
pagal Daugiabudiq namq savininkq bendrijq istatym4, per 12 menes,iq nuLo 5io istatymo isigaliojimo
dienos savo istatus suderina su Sio istatymo 1 straipsnyje iSdestyto Daug;iabudiq gyvenamqjq namq
ir kitos paskirties pastatq savininkq bendrijq istatymo reikalavimais. Kaclangf DNSB .,Rumpi5kes''
istatai iki Siol nOra suderinti ir iregistruoti , galima teigti, jog istatq nuostalos neatitinka prieS tai
pamindto istatymo nuostatq.

3. Manome, jog nesant perregistruotiems bendrijos istatams, bendrijos veiklos
organizavimas ir sprendimq priemimas turi blti atliekamas vadovauiantis fstatymo nuostatoms.

4. 2014-06-23 Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Miesto [kio deparlamentas
gavo DNSB ,,Rumpi5kes" prane5im4 apie bendrijos igaliotiniq atlikt4 patalpq savininkq apklaus4
del daugiabudiq namq galimo atsiskyrimo iS DNSB ,,Rumpri5kesi" r;uddties. Savivaldybes
administracija, ivertinusi apklausos rezultatus, per dvide5imt darbo dienq Jus infom'ruos clcl I99(r-
08-15 Klaipedos miesto valdybos sprendimo Nr. 378 svarstymo Klaipedos miesto savivaldybes
taryboje.

Sis atsakymas gali bUti skundZiamas Lietuvos Respublikos adnninistraciniq bylq teisenos

fstatymo nustatyta tvarka per vien4 menesi Klaipedos miestio savivaldybes visuomenin:i
administraciniq gindq komisijai arba Klaipedos apygardos administraciniam r;eismui.
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