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Del dokumentq

ATSAKYI\4AS

Apgailestauju, bet negalesiu atsakyti jums i 2015-10-30 d. Jlsq suformuluot4 ir
pateikt4 klausim4, del Ry5ininkq g. 2 namo ' 

;'*try-metaliniq dury laiptinese pirma ir
antradienis" suprasti toki4 klausimo formuluotg galite tik jus pati p. vaida.
Del kitq klausimq:

1. Informuoju, kad Ry5ininkq 8 namo tredios laiptines pusrusis nera nuniokotas, tai tik jtsq
i sivaizdavimas, pusrdsio sienos tvarkingo s ir gr aiiai isaazyto s.

2. Lietuvos Respublikos istatymai nereglamentuoja laiptinese privalomq evakuaciniq planq
iSkabinim4, jei jus p. Vaida neZinote kaip elgtis kilus gaisrui- kreipkites i rtaipeaos
apskrities prie5gaisrine gelbejimo valdyb4.

3. Prane5u jums, kad visa bendrijos buhalterine apskaita, buhalteriniai duomenys yra
saugomi bendrij os patalpose.

4. Pagal Bendrijos turimas technines programines priemones bendrijos saugomi duomenys
yra saug[s.

5. I5 Bendrijai priklausandiq einamqiq s4skaitq apie padaryt4 pavedim4 80 t1kstandiq litq
kitai bendrijai pavadinimu,,Baltijos pr. 65* 2013 m. spalio men. duomenq nera.

6. PaLymetina" kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 20ll m. gruodZio 16 d.
nutartyje konstatavo, kad <<gyventojq asmens duomenq (arba apie konkretaus
gyventojo asmens duomenys), taip pat duomenys apie suvartojur.rm el&tros, vandens,
Silumos kiekius ar ir} turimus isiskolinimus del komunaliniq mokesdiq, skelbimas
daugiabudio namo laiptinese, skelbimq lentose, Zodiniu ar kitokiu b[du pavie5inant
(suteikiant informacij4 kitam asmeniui) yra neteis6tas>>. Labai apgailestauj,r, 1aa jts to
neZinojote,

7. Atkreipiu j[sq demesi p.Vaida i tai, kad Ry5ininkq g. 8 namo antros laiptines gyventojai
susirinkime pasirinko vienbalsiai daLymo darbams A.Simonavidienes fir-A, tame
susirinkime dalyvavote pati ir namo valdybos narys Z.Masiulis. Valdybos nepiitarimo
rasti5ko ar Zodinio atliktiems statybos ar remonto darbams as neturiu.

8. Visi bendrijos buhalterines apskaitos dokumentai, visos s4skaitos fakturos, visas s4matos
saugomos bendrijos patalpose su jais galima susipaZinti atvykus i buhalterijos patalpas
bendrijos darbo valandomis, taip pat primenu p. Vaida, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas labai ai5kiai pasisake del neteiseto asmenines iniormacijos
paskelbimo bet kokiu b[du, o atskiro gyventojq sutikimo, pateikti jums jq pra5ymus, aS
neturiu.


