
Gerbiamieji bendrijos "RumpiSk€s" gyventojai !

A5, buvusi bendrijos buhaltere Jevgenija Stoilik, raSau Jums jau tredi4lai5k4.
Atleiskite man/ kad trukdau.

Lapkridio 9 dien4, ryte man paskambino ponia Rita i5 bendrijos "Rumpi5kes",
pasake, kad Vitalijus Dundikas pavede jai man paskambinti, nes pats per daug uZimtas.

Gerbiamieji, leiskite priminti Jums mano istorij4.
Dirbau bendrijoje "Rumpi5kes" buhaltere nuo 2007 11.12 iki 2015 0227.Kiek-

vien4 menesi a5 atlikdavau papildom4 darb4 - Silumos apskaidiavirn4 (paskaidiuodavau
apbildym4, vandens pa5ildym4, kompensacijas maL,as pajamas turintiems gyventojams).
Bendrijoje 553 butai, toddl Sito papildomo darbo apimtis buvo visai nemaZ,air a5 ture-
davau ji atlikineti iki Silumos apskaidiavimo perdavimo Silumos tinklams. Atlyginim4
uZ papildom4 darb4 a5 gavau i5 AB "Klaip€dos energija" le5q. 2002-04-08 DNSB "Rum-
pi5k€s" gyventojq aptarnavimo sutarties Nr. P--613 pakeitime Nr. PA0169 i32006-11,-21,

parafyta, kad nuo 2007-01,-01, Silumos tinklai moka bendrijai uZ skaidiavimo darbus po
1,00 Lt uZ kiekvien4 but4 per menesi.

Ui:papildom4 darb4 (paskaidiavim4 uZ Sildym4 ) bendrija galejo moketi buhal-
terems tokiais budais :

1) i5 AB "Klaipedos energija" ledq (kas ir buvo daroma);
2) priskaidiuoti mokesti uZ 5it4 darb4 gyventojams - i5 gyventojr.l le5q;

3) priversti buhalteres vykdyti 5it4 darb4 nemokamai.
Nuo 201.4m. gruodZio m€nesio bendrijoje pradejo dirbti laikinai einanti valdy-

bos pirmininkes pareigas Irina Safondikiene. Ji sukure nepakendiam4 psichologini klima-
t4 bendrijos kontoroje. A5 dirbau bendrijoje 7 metus, kita buhaltere - daugiau, bet buvo-
me priverstos iSeiti i5 darbo. Irinos motina man pasake, kad jos dukra nuvarys mane i
ligoning arbaikapus. Motina gerai Zino savo dukr4.

Bet Irina Safondikiene norejo kankinti mus ir po atleidimo, iSgalvojo neegzis-

tuojandias Lalas, paraSe skundus i ivairias instancijas. Darbo inspekcijos pareigun€ nu-
sprende, kad jeigu a5 negaliu parodyti dokumento, kad gyventojai leido taupyti savo

pinigus ir moketi uLpapildom4 darb4 i5 Silumos tinklq le5q, reiSkia tur€jau dirbi ne-

mokamai. Teismas Sito sprendimo nepanaikino. Irina Safondikiene puikiai Zino, kad
pareigunams popieriukas svarbiau, negu Zmogus. [domu, o pareigunai savo Siltose dar-
bo vietose nors pirbt4 pajudintq nemokamai?

Ab prabiau gyventojq panaikinti 5it4 sprendim4, nes jie turi toki4 teisg, praSiau

Vitalijaus Dundiko organizuoti raStini balsavim4, atspausdinti gyventojq s4raSus ir,

igaliotiniams padedant, surinkti jq paraSus.

Ponia Rita pasake, kad nera prasmes organizuoti raStinio balsavimo, nes visi
gyventojai mangs nekendia, skambina ir ateina I kontor4, ir reikalauja perduoti popierius
antstoliams, kad kuo greidiau nugal€tq,,teisingumas". Ypad daLnai to reikalauja ponia
Ona i5 Rybininkq g. 6 namo, pavardes man nepasake. I. Safondikiene jau ne pirmininke,
bet jos reikalus aktyviai vykdo jos vienmindiai.

V. Dundikas pasake man, kad I. Safondikiene turejo teisg Zeminti buhalteres,
neinformojant gyventojq raSyti skundus, nes niekur nepara5yta, kad pirmininkas tokios
teises neturi, bet pats nepanoro organizuoti balsavimo be igaliotinig susirinkimo. O jeigu
jie nenores gai5inti savo laiko del Zmogaus likimo? Kad daryti piktus reikalus,leidimo
nereikia, o elgtis Zmoni5kai - be leidimo negalima. Ponia Ona ir kiti I. Safondikien€s vien-
mindiai neleis.

Ponia Rita pasak€, kad 715,69 EUR tai nedidel€ suma, mokek, nes V. Dundikas
kreipsis i antstolius ir teks moketi 3-4-kaft daugiau. Nejaugi visiems tokios sumos nedi-



deles? Ir niekas neZino, k4 rei5kia skaidiuoti kiekvien4 cent4, negalvoja kiekvien4 dien4
kuo maitinti vaikus? Koki atlyginim4 i5 bendrijos gyventojq gauna ponia Rita, kad tokia
suma jai atrodo nedidel€?

Mano Seimoje dabar sunkus laikai. Mes tiesiog norime iSgyventi ir i5auginti vai-
kus. Padedu kuo galiu dukrai ir anukams. Sukauptq lesq neturiu.

Jeigu gerbiamieji gyventojai i5 tikrqjq nepatenkinti, kad gavauatlyginim4 uZ
papildom4 darb4 ne i5 jq ki5eniq, o i5 Silumos tinklq ledg, a5 sumokesiu. Mano mama
paLadeio paskolinti man 5it4 sum4 i5 savo laidojimo pinigq. Ar didelei ir turtingai bend-
rijai "RumpiSk€s" labai reikalingi 86-met€s senut€s laidojimo pinigai?

Gerbiamieji, mano viltis i Iasq pagalb4dar nevisi5kai mire. Manau, kad gerq
ZloniU daugiau, negu piktq.

Pagarbiai

Jevgenija Stoilik


