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Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad iš pradžių valdybos nariai (turbūt dėl įstatymų 
nežinojimo) stengėsi įbrukti bendrijos pirmininkei pasirašyti įstatymo 
neatitinkančią pirmininkės Darbo sutartį, su negaliojančiais įstatimų 
pavadinimais, neteisingom datom ir perteklinėm nuostatom (nes sutartį paruošė 
Vasiliauskaitė).  

Dalis valdybos narių, kaip apkerėti, bandė įdarbinti Vasiliauskaitę „fiktyvia“ 
konsultante finansiniais klausimais bendrijoje už 1000 eur. + 210 eur. (21% PVM) 
iki 2015 rugsėjo 1 d. (o po rugsėjo dar turbūt tiek paprašytų)(!). Kad 
Vasiliauskaite galėtu atstovauti bendriją (neturint teisinio išsilavinimo ir 
savitvardos) teisme su S.R. Dalis valdybos narių norėjo įdarbinti ją nesant tam 
teisinio pagrindo (pirmininkė iki „balso praradimo“ aiškino valdybos nariams, kad 
tokios galimybės nėra, tai prieštarauja įstatymams, net paprašė prokurorės tai 
paaiškinti vienam iš valdybos narių, kad jie bent jau suvoktu kad tai neįmanoma. 

Taip pat dalis valdybos narių atmestinai bandė surašyti per 15 minučių 
maždaug „5“ sakinių  pareiginius nuostatus vienam iš darbuotojų (pirmininkė juos 
perdarė ir parengė taip, kad atitiktų įstatymų reikalavimus); 

Valdybos nariai (Ž.Masiulis, G.Motekaitis, A.Kazlauskienė, V.Dunčikas) 
bandė įpareigoti pirmininkę įtraukti į įgaliotinių susirinkimą -  įgaliotinių 
dienotvarkę (!), rašė bendrijos pirmininkei apie tai kad ji  PRIVALO atlikti vyr. 
buhalterės darbą (nors tik teismas savo sprendime gali konstatuoti, ką ir kada 
pirmininkė – privalo). Valdyba kvaršina galva bendrijos vyr. buhalterei keistais 
klausimais – ar tikrai pirmininkė turi daug darbo, o gal ji tik kabinete 
kompiuterinius žaidimus žaidžia(!!!), nes taip „apsėstai“ Vasiliauskaitei atrodo! 
(protu nesuvokiama, ar objektyviai mąstantys žmogus gali tokius klausimus 
uždavinėti). Taip pat uždavinėja vyr. buhalterei keistus klausimus apie neva 
mokamus mistinius delspinigius (!!!). Ne gerbiamieji, Bendrija nemokėjo, 
nemoka ir nemokės jokių delspinigių. 

Bandė įpareigoti bendrijos pirmininkę organizuoti neeilinį visuotinį 
įgaliotinių susirinkimą !!! (toks susirinkimas neįmanomas, nes jis neegzistuoja) 
taip pat nesupranta ir net nenutuokia, kur ir kada naudojami mūsų pagrindinio 
Bendrijų įstatimo 13 ir 11str. nuostatos. Užtat kaip apkerėti ties Vasiliauskaitės 
sukurtą  „arbą - kadabrą“ keturi valdybos nariai pasirašo...  

Valdyba visiškai nereaguoja į prašymus pirmininkės, vyr. buhalterės ir 
buhalterės  imtis atitinkamų priemonių, dėl Vasiliauskaitės elgesio  - skleidžiamo 
melo, nuolatinių skandalingų skambučių ir apsilankymų bendrijos patalpose, 
trukdymų dirbti, gąsdinimų, grasinimų susidoroti ir visus atleisti. Ir toks žmogus 
veržiasi daryti bendrijoje 2014 m. ūkinės veiklos patikrinimą. Valdybos nariai 
(Ž.Masiulis, G.Motekaitis, A.Kazlauskienė, V.Dunčikas) žino, kad bendrija neturi 
revizinės komisijos, mūsų įstatai to nenumato, bet siūlo pirmininkei įstatus 
pakeisti (už maždaug 300-350 eur), nes tada Vasiliauskaitė galėtu gauti už 
revizijos 2014m. atlikimą,  labai jos trokštamus 100-150 eurų, visiškai 
neatsižvelgdami į tai, kad 13 laiptinių iš 14, dar rugsėjį 2014 m. pasisakė: samdyti 



nešališką su patirtimi juridinį asmenį atlikti mano labai trokštamą 2014 m. ūkinės 
veiklos patikrinimą – reviziją.  

Taip pat keturi valdybos nariai, turbūt dėl įstatymų ir teisės aktų 
nežinojimo, ar tik jiems suprantamų priežasčių, pildydami Vasiliausklatės 
prasimanymus,  bando į neegzistuojančią revizinę komisiją pirmininkei įsiūlyti 
kandidatę - Sandrą nors kandidatė neturi vyr. buhalterinės darbo praktinės 
patirties, neturi patirties  atliekant reviziją, kandidatė puikiai pasiduoda 
Vasiliauskaitės įtakai kiršinti žmonės, kelti intrigas ir yra buvusios, daug klaidų 
privėlusios, bendrijos buhalterės D. dukra. Pirmininkė į tokį  jai daromą poveikį 
labai ramiai reaguoja, taip pat pasiūlė  kandidatus į neegzistuojančią revizinę 
komisiją – ūkvedį ir valytoją, jie turi aukštąjį išsilavinimą, o kad patirties neturi 
valdybai juk nesvarbu !!!) 

Valdyba, kuri net savo darbo reglamento negali paruošti, labai užtat 
rūpinasi iškaba ant bendrijos durų, siūlo šį labai svarbų klausimą kelti įgaliotinių 
susirinkime nes tai, jų manymų, tikrai bendrijos egzistavimui ir gyventojų gerovei 
labai aktualu.   

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją bendrijoje, matoma tai, kad 
valdybos nariai yra taip pat ir V.V. iniciatyvinės grupės nariai, nenorintys dirbti 
gyventojų labui ir Bendrijos gerovei, o tik bando „prastumti“ V.V. fantazijas, kad 
panelė V.V. gautų iš bendrijos finansinės naudos . Valdyba (iniciatyvinės grupės 
nariai) griauna pirmininkės darbą ir sąmoningai spaudžia bendrijos pirmininkę ir 
vyr. buhalterę atsistatydinti. 

Atsižvelgiant į išdėstytą, išreiškiu valdybos nariams G. 

Motekaičiui, Ž. Masiuliui, A. Kazlauskienei, V. Dunčikui  

nepasitikėjimą ir atsisakau dalyvauti valdybos susirinkimuose. 
 
 


