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Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Būsto administravimo skyriaus vedėjai
Stasei Kvederienei
DĖL SKUNDO
Atsižvelgdamas į Vilniaus miesto gyventojos Danutės Ališauskienės, gyv. Darbininkų g. 1918 ir atstovaujančios minėto namo I laiptinės gyventojus, skundą dėl atliktų namo renovacijos darbų
ir nesutvarkyto bei išdarkyto namo kiemo grindinio po minėtų darbų, prašyčiau pateikti išsamią
informaciją dėl susiklosčiusios situacijos.
Pareiškėja skunde pabrėžė, kad po įvykusių namo atnaujinimo darbų, namo kieme atsirado
didžiulės duobės, kurios iki šiol nėra tvarkomos. Pareiškėja nuogąstauja, kad kiemas nebus
sutvarkytas ir paliktas toks, koks dabar yra.
D. Ališauskienės skunde taip pat nurodoma, kad 519-osios daugiabučio namo savininkų
bendrijos, kuriai priklauso namas, pirmininkas neteikia jokios informacijos apie renovacijos kainą ir
įmokas gyventojams.
Dėl galimai netinkamos namo renovacijos atsiranda nukrypimų nuo teisės aktuose įtvirtintų
privalomųjų reikalavimų visumos, ko pasėkoje, yra pažeidžiamos namo bendraturčių ir kitų
daugiabučiame name gyvenančių asmenų teisės į sveiką bei saugią gyvenamąją aplinką ir normalias
gyvenimo sąlygas.
Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Seimo narys turi teisę kreiptis su
paklausimais į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus ir pateikti jiems
klausimų. Statuto 12 straipsnio 4 dalis numato, kad Seimo nario kreipimąsi privaloma išnagrinėti ir
atsakyti Seimo nariui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo gavimo dienos.
Atsižvelgdamas į pareiškėjos skundą ir remdamasis aukščiau nurodytomis teisės normomis,
prašyčiau jūsų, pagal institucijos kompetenciją, imtis reikiamų veiksmų nustatant galimą galutinių
darbų neatlikimą ir pašalinti jį teisės aktuose nustatyta tvarka.
Taip pat prašyčiau pateikti su namo atnaujinimu susijusius duomenis (ar įpareigoti atsakingą
asmenį tai padaryti), kad Darbininkų g. 19 namo gyventojai būtų susipažinę su renovacijos kaina ir
kita gyventojus neraminančia informacija teisės aktuose numatyta tvarka.
Apie priimtus sprendimus prašyčiau informuoti ir pareiškėją aukščiau nurodytais kontaktais.
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