KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DNSB

"Rumpiškės" daugiabučių namų

bendrojo naudojimo
patikrinimo

objektų vaĮdytojo

veiklos

AKTAS
2016 m. balandžio 20 d. Nr. BE-7
Klaipėda

Aš, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės
vykdytojas Butu ir energetikos poskyrio vyriausiasis specialistas Skirmantas Adašiūnas
(pareigos, vardas, pavardė)

patikrinau Daugiabučiu namu savininku bendrijos "Rumpiškės", Ryšininku g, 6, Klaipėda
(bendrojo naudojimo objektų valdytojo pavadinimas,

buveinės

adresas)

dalyvaujant l. e. bendrijos pirmininko pareigas Žydrūnui Masiuliui, tel. 8 46 383430, el.p.
namas.dnsb@gmail.com, Ryšininku g. 8-40, Klaipėda
(bendrojo naudojimo
veiklą, susijusią

objektų

valdytojo atstovo pareigos, vardas,

su įstatymų ir kitų teisės

aktų jam

pavardė,

tel., el. p. adresas)

pri skirtų funkcijų vykdymu, ir n u s t a č i a u:

valdytojas atsakĮngas už 5 (penkių) daugiabučių namų:
Ryšininkų g. 2, 4, 6, 8, Rumpiškės 27, Klaipėdoje, bendras namų plotas - 36.934,26 m2; 552 butų

1. Bendrojo naudojimo

objektų

administravimą

(nurodoma, kokio namo, jo adresas ar kiek namų, jų dislokacijos vieta bendras namo(- ų) plotas, butų ir kitų patalpų
skaičius)

2. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pateikė šią informaciją ir dokumentus:
(nurodoma dokumento reg. data, Nr., lapų, bylų, dokumentų skaičius ir kita; jei valdytojas
administruoja keliolika ar daugiau namų, informacija apie jo veiklą pasirenkama atrankos būdu)
2.1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (paskyrimo aktas, protokolas) LR juridiniu
asmenų registro išplėstinj išrašą (kopija 6 lapai). VISO - 6 lapai
2.2. bendrijos narių sąrašą bendrijos narių sąrašą 14 lapu, butų ir kitų patalpų savininku
sąrašą 14 lapu. VISO - 28 lapai.
2.3.bendrojo naudojimo objektų aprašus 31 lapas. VISO - 31 lapas
2.4. metinius namų priežiūros ūkinius-finansinius planus 2015 metų DNSB Rumpiškės
veiklos planuojamu pajamų - išlaidų sąmata (2 lapai). VISO - 2 lapai.
2.5. ilgalaikį namų atnaujinimo planą veiklos plano 2016-2018
kopija (i lapas)
2.6. kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos banko sąskaitos išrašai kopiją (5 lapai)
2.7. informaciją (išrašą) apie sukauptų lėšų naudojimą einamaisiais metais kaupiamosios
sąskaitos išrašas (5 lapai). VISO - 5 lapai .
2.8. paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisykles (išskyrus atvejus, kai valdytojas yra
perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą) paaiškinimas, kad darbų pirkimų taisyklės
neparengtos lydraštis (i lapas).
2.9. informaciją ar dokumentus apie einamaisiais metais vykdytus pirkimus 2015 metais
vykdytų pirkimų sąskaitų-faktūrų suvestinė 02 lapų), 2016 metais vykdytų pirkimų sąskaitų-faktūrų
suvestinė (2 lapai). VISO - 14 lapų.
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apie interneto svetainę, skelbimtIlentas, taikomas infonnacijos pateikimo
butų ir kitų patalpų savininkams priemones informacija pateikta lydraštyje.
2.11. duomenis apie butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas dėl infonnacijos teikimo
prašymų kopijos (75 lapai), Gyventojų prašymų, sutikimų, pranešimų, pareiškimų, skundų ir kt.
registras (2 lapai). VISO - 79 lapai.
2.12. metinę veiklos ataskaitą, jos pateikimo butŲ ir kitų patalpų savininkams duomenis 2014
m. metinės ūkinės-finansinės ataskaitų rinkinys (8lapaO. Nėra duomenų apie ataskaitos patvirtinimą
bendrijos susirinkime. VISO - 8 lapai.
2.13. infonnaciją apie einamaisiais metais šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos
narių susirinkimus ar balsavimą raštu DNSB "Rumpiškės" 2015 m. vykusių susirinkimų protokolų
kopijos (30 lapų), 2016 m. vykusių susirinkimų protokolų kopijos (21 lapas). VISO - 51 lapas.
2.14. ir kitus (nurodyti, kokius) dokumentų pateikimo lydraštis. VISO -1 lapas.
2.10.

infonnaciją

3. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas (pagal šio
akto 2 punkte pateiktą informaciją aprašoma, kaip vykdomos valdytojui pavestos funkcijos, kokie
esminiai trūkumai).
3.1. DNSB "Rumpiškės" valdyba ir valdybos (bendrijos) pinnininkas išrinkti ir 2015-05-20
įregistruoti juridinių asmenų registre. Valdymo organų kadencija nepasi baigusi (Įst. 13 str. 1 it 5
dalys, 15 str. 1 ir 2 dalys). -Atitinka teisės aktų reikalavimus.
3.2. Bendrijos narių sąrašas yra sudarytas. (Įst. 14 str.6 d. 7 punktas). - Atitinka teisės aktų
reikalavimus.
3.3. Namų bendrojo naudojimo objektų aprašai sudaryti, jų fonna ir turinys atitinka teisės aktų
reikalavimus. Aprašai nepatvirtinti visuotiniame bendrijos susirinkime (Įstatymo 14 str.6 d. 8 p., 10
str. Id. 10 p.). - Neatitinka teisės aktų reikalavimų.
3.4. 2015 m. ūkinis - finansinis planas sudarytas ir patvirtintas. - Atitinka teisės aktų
reikalavimus.
3.5. Ilgalaikis namų atnaujinimo planas (plano projektas) sudarytas. Nėra duomenų apie
teikimą susirinkimui tvirtinti. Nepaskaičiuotas kaupiamųjų įmokų dydis (Įstatymo 10 str. Id. 8 p.). Neatitinka teisės aktų reikalavimų.
3.6. Lėšos namui atnaujinti kaupiamos atskiroje sąskaitoje. -Atitinka teisės aktų reikalavimų.
3.7. Kaupiamųjų lėšų sąskaitos išrašas apie sukauptų lėšų naudojimą einamaisiais metais
duomenys patvirtina, kad kaupiamosios lėšos nenaudojamos. - Atitinka teisės aktų reikalavimų.
3.8. Darbų pirkimų taisyklės neparengtos. Bendrijos įstatų 53 punkte paminėta, kad pirkimų
tvarka nustatoma Bendrijos valdybos sprendimu. Teisės aktai nenumato pareigos bendrijai parengti
ir patvirtinti pirkimų taisykles. - Atitinka teisės aktų reikalavimus.
3.9. Nevisiems pirkimams pagrįsti pateiktos DNSB "Rumpiškės" valdybos protokolų kopijos.
- Neatitinka bendrijos jstatų 53 punkto reikalavimų.
3.10. Infonnacija teikiama skelbimų lentose ir tinklalapyje www.rumpiskes.lt (Įst. 11 str. 2
d.). - Atitinka teisės aktų reikalavimus.
3.11. Pateikta prašymų registracijos kopija, kurioje užfiksuoti 75 rašytiniai butų ir kitų patalpų
savininkų prašymai. Duomenų apie butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas dėl informacijos teikimo
nėra. (Įst. 14 str. 7d.). -Atitinka teisės aktų reikalavimus.
3.12. Bendrijos veiklos ataskaita parengta, bet nepatvirtinta bendrijos visuotiniame
susirinkime (Įst. 14 str. 6 d. 2p.). -Neatitinka teisės aktų reikalavimus.
3.13. Bendrijos visuotiniai susirinkimai organizuoti 2015-02-26 (pakartotinis įvyko), 201504-14 (įgaliotinių), 2015-06-18 (įgaliotinių), 2015-07-27 (įgaliotinių) ir 2016-02-23 (Įst. 11 str. 3 d.).
- Atitinka teisės aktų reikalavimus.
4. Reikalavimai trūkumams pašalinti (nurodomi reikalavimai ir jų jvykdymo terminai).
4.1. Namų bendrojo naudojimo objektų aprašus patvirtinti visuotiniame bendrijos
susirinkime. 3.3 punkte nurodytą trūkumą pašalinti iki 2016 m. gegužės 20 d.
4.2. Ilgalaikį namų atnaujinimo planą (2016-2019 metams) parengti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390 patvirtintu Butų ir kitų patalpų savininkų
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lėšų, skiriamų

namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros
reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašu. 3.5 punkte
nurodytą trūkumą pašalinti iki 2016 m. gegužės 20 d.
4.3. bendrijos veiklos ataskaitą pateikti patvirtinimui bendrijos visuotiniame susirinkime.
3.12. punkte nurodytą trūkumą pašalinti iki 2016 m. gegužės 20 d.
4.4. Patikrinimo aktą paskelbti (paviešinti) bendrijos nariams bei butų ir kitų patalpų
savininkams iki 2016 m. gegužės 20 d.
4.5. Apie nurodymų ir rekomendacijų įvykdymą informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės
administraciją iki 2016 m. gegužės 31 d.
5. Rekomendacijos
5.1. parengti ir teikti tvirtinimui:
5.1.1. pirkimų taisykles (siūlome vadovautis Aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr. Dl-913 patvirtintomis pavyzdinėmis taisyklėmis);
5.1.2. priimtų sprendimų registravimo, skelbimo ir saugojimo tvarką;
5.1.3. ginčus nagrinėjančio asmens (komisijos) darbo tvarkos aprašą (reglamentą);
5.1.4. dokumentų kopijų teikimo tvarką (numatant apmokėjimą už kopijas);
5.1.5 . namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano formą (siūlome vadovautis Aplinkos ministro
2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. Dl-849 patvirtinta pavyzdine forma);
5.1.6. veiklos ataskaitos formą (siūlome vadovautis Aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26
d. įsakymu Nr. DI-849 patvirtinta pavyzdine forma).
5.2. nustatyti (pasitvirtinti) valdymo organų darbo (priėmimo) grafiką.
5.3. rekomendacijas paskelbti bendrijos valdomų namų butų ir kitų patalpų savininkams ir
siūlyti aptarti visuotiniame bendrijos susirinkime.
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