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Dpl Klaipedos savivaldybes darbuotojq iniciatyva surengto susitikimo su DNSB"

Rumpi5kPs" nariais.

S; m. gegu tes 2I dien4 Klaipedos savivaldybeje vykp susitikimas su DNSB" Rumpiskes"

savelaik@niiubendriiospirmininlrasigituRemdza,nevai*\nktaisigaliotiniaisirbendrijosnariais

bei is sa.fivardybes puses dalyvavo butq fikio ir energetikos speciaristas E. Ilamanauskas ir rniesto

[kio departamento clirektorius Liudvikas Duda. sio susitikimo esme - iilsiaiskinti susidariusia

situacij 4 DNSB,,RumPiSkds"'

Ipiciatyviq bendrijos nariq pastangomis yra issiaiskinta, kad bendrij4 "Rumpiskes" 
(toliau

Bendrijal) sudaro tik du namai Ry*ininkq 6 ir 8, o trys namai yra prijungti neteisetai' tai i.ai.kino

prokurapra, kuri nurode, kad t996 metais nebuvo tokiq istatymq, kuriq pagrindu yra neva prijungti

dar trys framai, t.y. Rumpi6kes 27, Rysininkq 2 it 4 namai' $ie trys namai juridiskai nera prijungti'

jie prie bendrijos yra prijungti tik formaliai, nes iki Siol istatuose yra fra*yti' tik du namai' t'y'

Rysinin|<q 6 ir 8. Iniciatyvines grupes pastangomis buvo keiptasi i Klaipedos m' savivaldybes
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visuomeni'q administraciniq gindq komisij4, kuri nurode teikti si[lym4 tarybai del neteisetai

priimto sprendimo Nr. J78, 1996-08-15 panaikinimo ir teisingumo atstatymo'

Sia,me susitikirne. turejo buti ir svarstomas klausimas, del sprendirno Nr' 378 teikimo

panaikinimui. tadiau susitikimui vadovaujantis Liudvikas D[da beveik neskyre laiko issiaiskinti

visus niu.nsus susijusius su sia situacij4, nesigili.o ir neisklause iniciatyvines grupds nariq

pasisakymLq, net nesuteike jiem s LodLio tuo klausimu pasisakyti' LiudvikaLs D[da paklause ar

sutinkate, kad DNSB,. Rumpiskes., sudaro 5-ki namai. priestaraujandiq ne,siklause ir i5 vis to

klausimo nenorejo sprgsti, sis klausimas buvo pradetas nagrineti tada, kai Bendrijos igaliotine

Danute Mureikiene primine, kad yra toks klaus;imas irasytas I darbotvarkE, del bendrijos sudeties ir

kodel dab,ar vengiama nagrineti. Liudvikas D[da, nagrinejant 5i klausim4' pr?S.ke' kad BandlZiq

bendrijos pirmininke Ligita Girskiene ndra gera pirmininke ir kad, tikrinant llanduZiq bendrij4 yra

sura.l,tas protokolas, buvgs Banduziq bendrijos pirmininkas A' Paleckis buLvo geresnis (nors tai

niekaip nLesusijg su I)NSII "Rumpiskes" reikalais).Tai sakydamas' Liudvikas Duda suglumino

iniciatyvines grupes .arq vaid4 Vasiliauskait'?. nes ji nera informuota apie jokius protokolus del

Banduziq bendriios. llanorne, kad taip sakydamas Liudvikas D[da norejo paZeminti' sumenkinti

vaid4 va.siliauskaitg (kuri tuo metu pasakojo apie Bendrilos nevu pirmininko S' Remezos "darbus"

Bendrijoje) ir Liudvil<as D[da, norejo iSaukStinti Sigit4 Remez4 fturis ndra perrinktas Bendrijos

pirminintrcu jau daugiau kaip 17 metr1, kuris ne karto nera kvietgs Bendrijos nariq i visuotinius

susirinkimus del flnansiniq ataskaitq tvirtinimo ir kuriam yra pradetas ikiteisminis tyrimas pagal

buucriiannojo kodekso tg3 str. 2 crati, crdr pu,sisuvinimo iam patikito ar io i,inioie buvusi diclelis

vertis svetimo turto... ir guri biiti bauctzictrnus iki t0 metrl ruisvls atdmimd. Sis tyrimas yra

tiesiogiaii susijgs su Bendrija, nes dideles 'vertds turtas yra pasisavintas i5 Bendrijos kasos ir

iniciatyvine grupe iSaiSkino pasisavinimo fakt4. Taip pat Liudvikas D[da pasielge nekorektiSkai

Ligitos Girskienes atzvilgiu, nes sis Zmogus negalejo apginti savo reputacijos' nes jai

nedalyvaujant. galim;li ji tl-rvo SmeiZiama'

t,iuclvikas D[da neturddamas irodymq, teige, kad tik penki bendrijoje nariai yra nepatenkinti

Bendrij's pirmininko s. Remdzos darbu, tadiau, mes' iniciatyvine Bendri'ios grupe' turime

irodymu,s, t.y. surinlcE parasus i5 Zymiai daugiau Bendrijos nariq' kad mus netenkina Bendrijos

pirmini'ko darbas. Idums pritruko tik 4 balsq, kad atsiskirti nuo Bendrijo:; sudeties, todel keista'

kad vaklininkas Liurlvikas D[da surinkgs informacij4 tik i5 vieno Saltinio ':mqsi sprgsti klausim4'

del Bendrijoje susidariusios situacijos. Liud.,uikas Dilda tik tada nutilo, kai Bendrijos iniciatyvines

grupes narys zydrurLas lVlasiulis pasakd, kad vyko balsavimas del Ry.ininkq 8 namo atsiskyrimo ir

daugiau, nei puse biilsavusiq pasisake uZ atsiskyrim4' fstatymas numato' had uZ atsiskyrim4 turi
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balsuoti duL treddaliai bendrijos nariu ir namui atsiskirti pritrfiko tik 4 balsq. \'ra tai patvirtinantys

dokumentaLi, toddl galinra teigti, kad didele dalis bendrijos nariq yra nepatenkinti S' Remdzos darbu'

Nordtumeme pa.zymdti, kad kai kuriuos rastus savivaldybei i5 tiesrl pasirase penki bendrijos

nariai, tadiau tai nereiSkia, kad nera palaikandiq iniciatyvinE gfupq' Siuo'te ra5tuose pra5ome

savivaldyL,g uZtikrinti istatymq laikym4si llendrijoje pavyzdLiui reikalaujame' kad bfltu

organizlojami pirmininko rinkimai, pateikiamos Bendrijos finansines aiaskaitos' tikrinama

Bendrijos veikla. {vairiq rastq yra parasytq desimtys ir kiekvienu atveju rinkti daug parasq

pareikalautq per daug laiko. PavyzdLiuiistatymas numato, kad pirmininkas bendrijos nariams turi

kasmetpa te i k t i f i na r r . s inga taska i t4 .K iekbendr i j osna r iq tu r i pas i ra5y t i ra5 t4sav i va ldybe i ,

prasydamiL uZtikrinti, kad S.Remezapatelktq 5i4 ataskaitq? Manome' kad uZtenka ir vieno paraSo'

nestok iqataskai tqp l l te ik im4numato is tatymas.Arnor in t in formuot iap ieak iva izdqis tatymo

paZeidim4 reikia Simtc Para5q ?

Tuo rnetu" kai buvo sprendziamas krar:simas del bendrijoje isrinktq igaliotiniq, iniciatyvines

g rupesnarysVa ida \ /as i l i auska i tepasake ' kad iga l i o t i n ia i y ra i5 r i nk t i ne te i se ta i ' t ampr i t a re i r

Zydrfrnas Masiuris. pagar Bendriioie galiojandius istatus Bendrijos rgariotiniai turi bflti renkami

visuotiniame susirinkime taip pat ndra laikomasi istatq ir ta dalimi, kur 'urodyta, kad nuo 40

bendrijos nariq turi b[ti renkamas 1 igaliorinis. Tuo metu Liudvikas D[da pasake, kad Bendrijos

istatai seni ir sie istatq punktai negaliojantys. Tokias pasisakymais Liudvitrras D[da ak.aizdLiai

parode kuri4 pusq palaiko, t.y. Sigito Remezos pusQ' nors mflsq manymu I-iudvikas Dlda turejo

buti neutralus ir band.yti issiaiskinti susidariusia situacij4. Taip pat Liudvikas D[da replikavo vaidai

Vasiliaus;kaitei, kad blte't Vaida vasiliauskaite kelia nefamumus Bendrijoje, kai tuo tarpu sis

Bendrijos narys rupinasi, kad Bendriia bltq valdoma pagal galiojandius LR istatymus'

Pagal dabar galio.ianti fstatym4 taip pat yra nurodyta' kad turi trflti laikomasi priimtq

Bendrijoje sstax] (lgali,tiniai iirenkami daugiahuii() namo clalies (korpul;o, sekcijos) bendrijos

naritl str:sit,inkintuose J nteltl laikotarpiui. !galiotinio kadencii4 skuiiius ntzriboiamas' Igaliotiniu

renkamas bendrijos nayys. Bendriios nariq jgariotini, skaiiius nustatomcts bendriios i'statuose'

vadovatri an t i s p a kan ka nt o i r pt'opo r c i ngo a I s t ovav i m o pt' i nc i p u)'

Pra5ome ipar,:igoti Liudvik4 D[d4 pateikti irodymus:

1. Kad buvgs DNSB" BanduZiai" bendrijos pirmininkas A'

dabartine Bendrijos pirmininke Ligita Girskiene'

Paleckis Yra geresnis, nei

2. Prasome ipareigoti Liudvik4 Dfrd4 nurodyti, kurie DNSB" RumpiSkes" istatq

punktaiyranegal io jant is i r is tatym4,kur iuopagr indu,Liuclv ikasD[dagal idaryt i

vienaSalisl<ai tokius veiksmus, t. y' i5 DNSB" Rumpiskes" istatq isbraukti punktus'

(kuri,: Liudviko Dldos manymu neva negalioja) kai Sie istatai yra vienintelis
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uris yra fregistruotas registru centre fi pagaljuos turi btti tvarkoma

piSkes".

pateikti istatym4, kuriuo remiantis butq [kio ir energetikos

alistas E. Ramanauskas teigia, kad neteisetai, nesilaikant Bendrijos

galiotiniai gali k4 nors sprgsti del Bendrijos reikalq'

me pateikti datq,kadabus teikiamas nagrineti Taryboje klausimas, del

378 priimto 1 996-08- 1 5 panaikinimo.
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