Buvusios DNSB "Rumpi5k€s" buhalter€s |evgenif os Stoilik paaiSkinimas ir praSymas
Gavau i5 bendrijos "Rumpi5kes" registruot4laiSk4 ir norediau paaiSkinti bendrijos
gyventojams situacij4.
Pradejau dirbti bendrijoje "RumpiSk€s" 2007 11,12, atleista 2015 0227.Darbo
sutartyje nurodyta menesine alga1450 Lt. 5it4 alg4ir imokas Sodrai 31'% nuo Sitos algos
mokejo gyventojai.
Kiekvien4 menesl aB atlikdavau ir papildom4darb4- paskaidiuodavau ap5ildym4, vandens paSildym4, kompensacijas matas pajamas turintiems gyventojams. UZ
papildom 4 darb4 gaudavau 175 Lt uZ menesi . Ui: papildom4 darb4175 Lt gaudavo ir
buhaltere L. G., ji rinkdavo karSto vandens skaitikliq parodymus. UL,5it4 papildom4
darb4 Silumos tinklai mokedavo 553 Lt uZ menesi , po 1 Lt uy', but4 pagal sutarti.
Bendrijos gyventojai nemokedavouL, Sit4 darb4 ne vieno cento.
Per mano darbo bendrijoje laikotarpi vien4 kart4 buvo atliktas gyventojq balsavimas del Silumos apskaidiavimo perdavimo Silumos tinklams. Gyventojai prabalsavo "prie5". ]eigu jie tada butq prabalsavg "uL", aE bidiau gavusi tik savo pagrinding
a1g41450 Lt (,,ant popieriaus").
Del dideles buhalterinio darbo apimties, ab dirbdavau daug valandq virS
darbo grafiko,ypa| kada darydavau s4skaitas gyventojams, bet a5 niekada nepra5ydavauuL tai priemokq.
Nuo 2014 m. gruodLio menesio bendrijoje pradejo dfubti laikinai einanti valdybos pirmininkes pareigas Irina Safondikiene. Ji labai ambicinga moteris, kuri mano, kad
vir5ininkas turi teisg Zeminti savo pavaldinius. Irina paraSe isakym4, kuriame uZdraude
man daryti banko pavedimus, ir tuo li:eide mane kaip buhalterg ir kaip Zmogq. Man
buvo reikalingas Sitas darbas, nes turiu materialiai padeti savo dukrai ir anukams, bet
teko i5eiti.
2015 0227 a3 pateikiau Sodrai formas savo ir L. G. atleidimui pagal
LR DK 127 str. Ld. Esu pensininke, turejau buti atleista pagal 127 str.2dir gautt
iseiting i5mok4 uL2menesius. AS sutaupiau bendrijos pinigus, iraSiau i savo atleidimo
form4127 str.1.d.
Praejus kelioms dienoms po atleidimo,Irina Safondikiene para5e skundus i Prokurah1r4, i policij4 ir i darbo inspekcij4. Prokuratura manes nepakviet€. Buvau apklausoje
policijoje, policininkai nesurado jokio nusikaltimo. Bet darbo inspekcijos pareigunai
iSkart nustate, kad esu apgavike.
Skunde I. Safondikiene reikalavo i5ie5koti i5 mangs 42,63 EUR ir i5 L. G. 140,22Eut
padarytos i,alos. Darbo inspekcijos pareigunai prieme spendim4 iSieSkoti padaryt4L'aI4
tik i5 mangs365,69 EUR. PraSiau duoti man sumq 42,63 EUR ir 365,69 EUR paskaidiavimus,
bet man nedave.
AB neturiu teisinio iSsilavinimo, todel bendrijos "teisininkai" lengvai sugaude
mane i teisinius sp4stus. Buvau priimta idarb4su s4lyga, kad Silumos apskaita - tai
mano papildomas darbas, nes pirmininkas norejo perduoti Silumos apskait4 Silumos
tinklams. Turbut apie tai reikejo smulkiai parabyti darbo sutartyie.
Pagal mano logik4, jeigo ab darau papildom4 darb4, a5 turiu gauti uL ji atlyginim4, tuo labiau, kad moka ne gyventojai, o Silumos tinklai. Pagal teising logik4 turi
buti dokumentas, kuriame bendrija leidLianaudoti Silumos tinklq pinigus uZ skaitiavimo darbus mano papildomo darbo apmokejimui. Jeigu tokio dokumento n€ra, ad
neturejau atlikti paskaiiiavimr4u? 5i1dym4, nes I pagrindini atlyginim4l' 5} Lt neieina
apmokejimasu?, silumos apskaidiavim4. Dariau papildom4 darb4 7 metus ir, vadinasi,
turejau ji daryti nemokamai, kaip verge. Pinigus gavau, reiSkia esu aPgavike, o a5 tai tik
dabar suZinojau. Gyventojai nemokejo uZ Silumos apskaidiavim4, fakti5kai materialin€ LaIa

nepadaryta, bet teisiSkai turiu padengti miting L,aI4. O bendrijos "teisininkai" moka
skaidiuoti neegzistuojandi4 2al4ivairiais budais - 42,63 EUR arba 365,69 EUR, tik
paskaidiavimq nenori rodyti.
Po mano atleidimo buhaltere Renata Zumariene gaudavo uZ Silumos apskaidiavim4150 EUR.
A5 para5iau ieSkini i teism4, del darbo giniq komisijos sprendimo panaikinimo.
Bet teismui irgi svarbus ne gyvas Lrnogus, o popieriukas. Be popieriuko tu ne Zmogus
ir jokitl teisiq neturi, turi dirbti nemokamai, kaip vergas. Teismas nepanaikino darbo
gindq komisijos sprendimo. Po Irinos Safondikienes atleidimo i5 darbo, Sitas teismo
sprendimas buvo pristabdytas. AS maniau, gal nauji, laikinai einantys pareigas, turi daugiau
ZmogiSkumo ir Sitas absurdas pasibaigs, juk jokios 2,alos i5 tikrqjq nebuvo. Bet gavau
1ai5k4 su grasinimais iS laikinai einandio Z. Masiulio.
Zalos suma jau iSauga nlro 42,63 EUR iki 715,69 EUR. Kaip Lv€riSkai neapkente
mangs p.Z.Masiulis, jeigu bendrija sumokejo advokatui 350 EUR, kad gauti i5 mangs
365,69 EUR. Turbut jo Zmogi5kumas pasleptas kaZkur labai labai giliai.
2015 08 0T kinaSafondikiene pateike teismui pra5ym4 i5iebkoti i5 mangs
1259,85 EUR uZ moraling y',a1,4, paraSe, kad aS i5tryniau vis4 bendrijos informacij4.
Mano kompiuteryje nebuvo visos bendrijos informacijos. Yra buhalterine programa/
joje visa buhalterine informacija. Padariau vis4 savo darb4, visi dokumentai atspausdinti
ir randasi segtuvuose : atskaitomybes Mokesdittr inspekcijai ir Sodrai, tiek€jq s4skaitos,
banko i5rabai, kasos dokumentai, paskaidiavimai uZ komunalinius patarnavimus gyventojams. Kur yra s4rabas, kokios informacijos a5 nepalikau? I5 kompiuterio aS iStryniau
tik savo darbo formas. A5 naudojau darbe tik savo darbo formas, tai mano asmeniniai
darbo irankiai. Patyrusiai buhalterei svetimos darbo formos nereikalingos. Be to, formos
per paprastos. Buhalteris, kuris geriau paLista kompiuteri, padarys formas, kurios palengvins ir pagreitins jo darb4. Buhalteris neturi lsipareigojimq dar;zti darbo formas
bendrijai, bet didele bendrija ipareigota isigyti kompiutering program4 s4skait4 Wventojams paruo5imui, kaip namq valdybose.
Turbut jau sumoketa advokatui ir ui:byl4de11259,85 EUR. I teisingum4aS jau
nebetikiu. Greidiausiai teismas nusprgs dar daugiau apiple5ti pensininkg. Mano pensija
nedidele, vadinasi tur€siu atiduoti bendrijai "RumpiSk€s" savo pensij4 beveik uZ metus.
Ar bendrijos gyventojai i5 tikrqjq to nori ir mano, kad tai teisinga?
Teismas ddl1259,85 EUR uZ iStrintas primitwias darbo formas vyks 2016 0712.
Gerbiamieii, ar lus Zinote ke daro uZ Tusq nugaros Tusg vardu?

Gerbiamieji bendrijos "Rumpi5kes" gyventojai, a5 praSau Jusq pagalbos.
Pra5au neleisti laikinai einantiems be visuotinio bendrijos gyventojq susirinkimo
elgtis su Zmonemis kaip sadistai. ZaI4tujos faktini dydi gali nustatyti tik gyventoiai
susirinkime, o ne atskiri ambicingi asmenys, kurie veikia ]usq vardu.
PraSau, nebokite abejingi svetimai bedai, pareikalaukite su5aukti susirinkim4
del mano klausimo. Padarykite ger4 darb4, kada nors ir ]ums kas nors pades, juk mes
visi esame Zmones.
Pagarbiai,
Jevgenija Stoilik

