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Gerb. bendrijos nariai, 
 

Atsižvelgiant į tai, kad  Bendrija „Rumpiškės“ turi 5 valdybos narius iš kurių 4 

priklauso Vaidos Vasiliauskaitės suburtai iniciatyvinei grupei, šie valdybos nariai 

nenorintys dirbti gyventojų labui ir Bendrijos gerovei, o tik bandantys prastumti V. V. 

liguistines fantazijas, kad panelė V.V. gautų iš bendrijos finansinės naudos, iš pradžių 

stengėsi priversti pirmininkę sutikti fiktyviai įdarbinti  panelę Vaidą 2015 m. balandžio 

mėn., dabar bando priversti pirmininkę skųsti (neskundžiamą!!!)  teismo nutartį 2015-

11-27 d. (pagal kurią Sigitas R. yra išteisintas, o civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje 

paliktas nenagrinėtas). 

Informuoju jus, kad ne valdybos kompetencija - spręsti klausimus dėl kreipimosi į 

teismą Sigito R. atžvilgiu. Bendrija neskųs apygardos teismo nuosprendžio 2015.11.27 

d., jo taip pat neskųs prokurorai (nes neskaito S. R. kaltu). Sigitas R. taip pat neskųs 

teismo nuosprendžio. Kreiptis į apylinkės teismą civiline tvarka su civiliniu ieškiniu ir 

toliau bylinėtis su Sigitu R. mes galime tik visuotiniam susirinkimui pritarus (bet tikrai 

ne valdyba tai sprendžia), nes žyminis mokestis, kreipiantis i teismą, bus apie 2250,00 

Eur, pridedam dar advokato išlaidas, pridedam dar pagal Vasiliauskaitės sugyventinio, 

advokato padėjėjo V. G. paruoštą skystą civilinį ieškinį ( net datos neįrašė), už kurį 

bendrija sumokėjo 150 Eurų. Kaip sako valdybos narys Gintautas M. - ir viskas!?  

Taip pat bendrija sumokėjo advokatui M. Martinaičiui 900,00 Eur už ATSTOVAVIMĄ 

byloje, ir viskas!? (sako valdybos narys Gintautas M.) (Nors pirmininkė siūlė jo 

nesamdyti, kadangi pati galėjo atstovauti bendriją nemokamai baudžiamojoje byloje  

dėl Sigito R. ).  

Užtat bendrija nemokėjo ir sutaupė 1200,00 Eur prašytų Vasiliauskaitės (už 

atstovavimą) iki 2015.09.01 IR TAI DAR NE VISKAS! Po rugsėjo mėnesio būtų 

išstatyta panelės V.V. dar viena sąskaita (atstovė - neturinti teisinio išsilavinimo ir 

savitvardos). 

Minėtų valdybos narių kvartetas, turbūt dėl įstatymų ir teisės aktų 

nežinojimo, ar tik jiems suprantamų priežasčių, niekaip negali suprasti, kad mes 

negalime skųsti teismo nutarties, jos net  prokuratūra neskųs, taip pat niekaip 

nesupranta, kad mums yra palikta teisė su savo civiliniu ieškiniu kreiptis į teismą 



civiline tvarka ir bylinėtis toliau, tik visuotiniam susirinkimui pritarus.  Iniciatyvinei  

grupei atrodo, kad pirmininkė „pralaimėjo bylą“ (???), pirmininkė piktybiškai nenori 

skųsti nutarties, nenori teisingumo, o advokatas turbūt blogas, nes neranda galimybės 

apskųsti tai, kad civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas. Klystate gerbiamieji, aš noriu 

teisingumo, bet jis turi būti teisėtas! 

PRIDEDEMAS advokato M.Martinaičio atsakymas -  

 

Atsižvelgiant į tai, kad turiu teisinį išsilavinimą, pranešu jums, kad Sigito R. 

advokato išlaidų bendrija dengti neturės, nes baudžiamojoje byloje kitos šalies advokato 

išlaidos nepriteisiamos. Nuosprendžiui įsiteisėjus, mes su atskiru prašymu galime 

kreiptis į teismą, kad mums kita šalis kompensuotų patirtas išlaidas advokatui (bent jau 

dalinai). 

Dėl mano labai trokštamos revizijos atlikimo už 2014 m. dar teks palaukti, 

nes tyrėja Vaulinienė dokumentus gražins tik tada, kai įsiteisės teismo nuosprendis. Dėl 

Vaidos V. elgesio: informuoju jus, kad niekas nesikreips į teismą nei civiline tvarka nei 

kokia kita išgalvota tvarka. Tuo labiau nešvaistys tokiems dalykams nuosavų pinigų. 

Vasiliauskaitė norėdama įrodyti, kad bendrijos pirmininkė <...>prisivogė....... ir 

pan.<...> turi pilną teisę kreiptis i policiją, FNTT, mėnulį ar marsą... O valdyba ir ginčų 

komisija be abejonės turi reaguoti į skundus, pranešimus ir teikti į juos savo 

motyvuotus atsakymus, ir dar, pateikite man protokolą valdybos susirinkimo 2015-11-

12 d. galų gale! 

Įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, esu objektyvi, suprantu, 

kad klysti žmoniška, ir tikiuosi kad valdybos nariams tai netaps kasdienybė. 

Valdybos nariai klydo ieškodami teisinio pagrindo fiktyviam įdarbinimui 

V.V. , klydo norėdami skųsti neskundžiamą nutartį apygardos teismo, klydo norėdami 

visuotinio įgaliotinių susirinkimo (jis  net neegzistuoja), klydo kad mes turime revizinę 

komisiją. Ne neturime! (pagal įstatus – revizorius), klydo galvodami, kad gyventojai 

sutiks, kad revizija 2014 metu gali atlikti Vasiliauskaitė (gyventojai niekada tam 

nepritars), klysta dėl įgaliotinių teisinio statuso, klysta ir dėl valdybos kompetencijos, 

darbo reglamento ir kitų dalykų. 



Klysta, priimant sprendimus, neprisimena, kad vyr. buhalterės pareiginiai nuostatai 

nenumato, kad ji darytų bankinius pavedimus ar jos tvirtintų. Pirmininkės pareiginiai 

nuostatai numato atsakomybę už sąskaitų tvarkymą, bet nenumato atsakomybės 

pasidalijimo su buhaltere ar vyr. buhaltere. 

 
 

P.S. jokių samdomų pirmininkų – bendrijos administratorių (vagių-nusikaltėlių, kurių 

kitų bendrijų gyventojai atsikratė už parašų klastojimą ir pinigų pasisavinimą) mūsų 

bendrijoje NEBUS G. Motekaiti ir Ž. Masiuli. Tuo labiau, kad man, vyr. buhalterei ir 

techniniam specialistui yra žinoma apie rezgamas iš jūsų pusės intrigas ir 

Vasiliauskaitės vedamas derybas, jog <...>aš V.V. tavę prastumsiu į pirmininko vietą, o 

tu savo ruožtu parūpinsi man V.V. vyr. buhalterės vietą Bendrijoje<...> Jus krūvele 

intrigantų, nepamiršite, kad bendrijoje be jūsų, gyvena dar virš pusės tūkstančio 

žmonių, kurie sužinoję apie jūsų rezgamus planus tikrai „uždaužys jus pagaliais“ 

(perkeltine prasme). 

 

 

 

 


