Virbeliškių bendrijos naujienlaiškis
Pradžia. Kaip jau sužinojote iš skelbimų lentose išplatinto pranešimo, nuo š.m. spalio 15 dienos mūsų bendrija
perėmė namo valdymą iš statytojo, UAB “PPI Group”. Pirma, buvo planuota, kad bendrija pilnai veiklą pradės nuo
lapkričio 1 dienos, bet nepavykus trišaliam susitarimui tarp bendrijos, statytojo ir UAB „Fixum“, turėjome gana
sparčiai pilnai perimti pastato priežiūrą ir valdymą. Dėl šios priežasties, iki lapkričio 1 dienos truputį strigo patalpų
valymas ir nebuvo pakankamai dėmesio skiriama elektros ūkiui. Esame tikri, kad įsibėgėjant bendrijos veiklai,
viskas susitvarkys.
Šiame pirmajame bendrijos naujienlaiškyje teks nemažai pamoralizuoti dėl tvarkos, bet nutylėti, neįgarsinti
pagrindinių kylančių problemų mes irgi negalime. Valdyba rūpinasi švaros ir tvarkos palaikymu bendro naudojimo
patalpose. Bet tai sunkiai pavyks be gyventojų tiesioginio indėlio.
Kur kreiptis, kaip susisiekti? Nuo šiol visais klausimais, kylančiais dėl bendro naudojimo patalpų ir/ar objektų
priežiūros, vidaus tvarkos/netvarkos, sąskaitų ir visų kitų dalykų, susijusių su bendrijos veikla, turite kreiptis į
bendrijos valdybą ar bendrijos pirmininką Armandą Atkočaitį el. paštu virbeliskes@gmail.com arba laikinu tel. 8 698
16553 (laikinu, kol bendrija neįsigijo savo telefono). Taip pat kviečiame visus dalyvauti, bendrauti, dalintis idėjomis
bendrijos forume: http://www.virbeliskes.lt/forum/viewforum.php?f=1
Sąskaitos. Lapkričio viduryje už spalio mėnesio komunalines paslaugas gausite dvi sąskaitas. Už spalio pirmą
pusę gausite sąskaitą iš UAB „Fixum“, o už antrą spalio mėnesio pusę gausite sąskaitą iš bendrijos. Būkite atidūs ir
nesusimaišykite kam ir į kurią banko sąskaitą mokate. Taip pat prašome nedelsti ir bendrijos sąskaitą apmokėti
laiku, nes neturime sukaupę apyvartinių lėšų, kad spėtume apmokėti bendrijai išrašytas sąskaitas.
Šaltas vanduo. Už šaltą vandenį iki spalio 15 dienos dar atsiskaitinėsime apmokant UAB „Fixum“ išrašytas
sąskaitas. Už suvartotą šaltą vandenį nuo spalio 15 dienos kiekvienas butas jau mokės atskirai ir tiesiogiai UAB
„Vilniaus vandenys“. Valdyba baigė derinti visus klausimus su UAB „Vilniaus vandenys“ ir šiuo metu jau
plombuojami šalto vandens skaitikliai. Apie tai, kada gyventojai galės vykti pasirašyti sutarčių bus pranešta
papildomai.
Bendroji elektra. Prašome gyventojų savarankiškai nereguliuoti šviestuvų laiptinėse ir parkingų rūsiuose. Jeigu
atsirado kažkoks gedimas ar kažkas negerai veikia, prašome informuoti valdybą, bet nereguliuoti įrangos patiems.
Tai ypač aktualu parkinguose, kur gyventojai pasireguliuoja šviestuvus taip, kad automobiliui nebūtų baisu stovėti
tamsoje. O už tokio individuliems poreikiams sureguliuoto šviestuvo sunaudotą elektros energiją tenka mokėti
visiems.
Šiukšlių išvežimas. Su Pašilaičių seniūnija pavyko susitarti, kad galime savo 2 buitinių atliekų konteinerius
pasistatyti tolėliau nuo mūsų namo, kitoje gatvės pusėje. Konteineriai yra išvežami tris kartus per savaitę:
pirmadieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Toje vietoje galėsime laikyti savo konteinerius su sąlyga, kad aplink
juos bus švaru, nebus apkrauta ir šiukšlina. Todėl labai prašome visų gyventojų, patalpų savininkų, nuomininkų,
statytojų, dirbančių meistrų ir visų kitų nekrauti maišų šalia konteinerių, įmeskite juos į konteinerių vidų. Yra
pastebėta, kad dažnai konteineriai būna visai tušti, vietos juose yra, yra kur įmesti, bet atliekos sukraunamos
šalia, taip kaip šiose nuotraukose. Negi Jums patinka tai? Mums nepatinka ir seniūnijai tikrai nepatiks.

Iš kairės konteineris stovi visiškai tuščias, o iš dešinės apkrautas atliekomis. Nesivadovaukime kitų „kultūra“,
meskime atliekas į konteinerių vidų, o ne šalia, kraštutiniu atveju kraukime ant viršaus, bet labai prašome nemesti
ant žemės. Jeigu mes nesilaikysime tvarkos ir primėtysime šiukšlių aplink konteinerius, tada tikrai teks juos gražinti
į savo teritoriją, po savo langais. Nors šiuo konkrečiu atveju, valdyba žino, kas dabar remontuojasi, kraustosi ir
išmetė šias šiukšles šalia konteinerio. Apdailą atliekantys butai, savo remonto ir apdailos atliekų išvežimu turi
pasirūpinti patys. Jei kas iš kaimynų pamatysite, kad taip elgiamasi, kaip šiose nuotraukose, praneškite valdybai.
Tikimės, kad šie pavieniai nesusipratimai netaps mūsų kasdienybe.
Šildymas. Apie šildymą ir jo reguliavimą bute galite pasiskaityti bendrijos forume šildymo temoje:
http://www.virbeliskes.lt/forum/viewtopic.php?f=1&t=56 Kaip susireguliuoti buto šildymą pagal savo asmeninius
poreikius pasinagrinėkite Danfos sistemos aprašymą, kurį gavote kartu su buto pirkimo pardavimo dokumentais. Ją
turėjo įteikti statytojas, jos elektroninę versiją galite rasti forume. Reikia paminėti, kad dabar šildymo sistema
sureguliuota veikti taupiai, t.y. esant šiltesniam orui lauke temperatūra radiatoriuose mažinama ir priešingai, šąlant

orui, tempetarūra radiatoriuose kyla. Todėl spalio pabaigoje esant orams 10-15 laipsnių šilumos, šildymo sistema
kartais net pilnai išsijungdavo. Prieš ieškodami šildymo „gedimo“ žvilgtelėkite pirma kokia oro temperatūra lauke.
Taip pat visų kaimynu vardu norime perspėti gyventojus, kad šildymas butuose privalo būti įjungtas ir veikti!
Argumentas, kad nenaudojate šilumos, nes pas jus bute šilta, nėra tinkamas pasiteisinimas. Tokiais atvejais
nešildomame bute šilta, nes iš šonų, viršaus ir apačios besiribojantys butai šildo ir Jūsų nešildomą butą, o Jūs
siurbiate šilumą per sienas iš kaimynų! Tai labai gerai matosi pagal netolygius šalia esančių butų šilumos skaitiklių
rodmenis.
Laiptinių, liftų valymas. Laiptinės ir liftai tvarkomi tris kartus per savaitę.
Pirmadieniais ir penktadieniais laiptinės plaunamos drėgnai, trečiadieniais
atliekamas sausas valymas (šlavimas) bei pirmų aukštų iki liftų ir lifto plovimas.
Teritorija tvarkoma tris kartus per savaitę. Parkinguose stambios šiukšlės
aprenkamos kartą per savaitę. Artimiausiu metu bus užsakytas pilnas parkingų
siurbimas.
Visi mes norime, kad būtų švaru ir tvarkinga laiptinėse. Bet iškart norisi pasakyti –
ne valytojos ir ne kiemsargis šiukšlina. Šiukšliname mes patys. Todėl jei valytoja
sutvarko pirmadienį ryte laiptinę ar liftą, o per pietus jau visur purvina – tai čia ne
valytoja prastai dirba, tai ne ji kalta. Tai mes, gyventojai, prastai išauklėti.
Kažkas, lifte veidrodį apspjaudo, kažkas sienas apspardo, statybininkai sienas
iškreiduoja. Pagalvokime kiek pastangų švarai palaikyti mūsų laiptinėse įdeda
valytoja, o kiek mes patys?
Tiesiog, visi laikykimės elementarios tvarkos: nespjaudykime, nusivalykime prieš
įeidami batus, neleiskime vaikams terlioti lifto sienų, išberti kibirėlį smėlio lifte,
nespardykime durų, rakinkime jas, remontuodami butą neprišiukšlinkime laiptinėse, pasitieskite drėgną kilimėlį
kreidai nuvalyti, sveikinkimės su kaimynais, bendraukime, šypsokimės, bet nepamirškime duoti ir pastabą, jei tam
yra pagrindo.
Pašto dėžutės. Labai prašome gyventojų pašto dėžučių visą turinį parsinešti namo. Tai Jūsų paštas, parsineškite jį
iki namų ir jau namie skaitykite ar išmeskite. Bet labai prašome, nenumesti pašto turinio laiptinėse, nepalikti jo
„atsargiai padėjus ant radiatoriaus“ ar „į krūvelę kampe“, negrūskite jo į kito kaimyno dėžutę. Kaimynams jo
nereikia...
Vaikų žaidimų aikštelė. Mamos prašo nemesti šunų kakučių į šiukšliadėžę prie vaikų
žaidimų aikštelės. Vaikai ir šunų ekskrementai yra nesuderinami dalykai. Todėl vaikų
ir jų tėvelių vardu prašome šunų mylėtojus/turėtojus paeiti iki didžiųjų konteinerių ir ten
išmesti tai ką šunėkas padarė. Išvedžioti šunis ten, kur vaikai ropinėja ir bando viską
dėti į burną, ne pati geriausia idėja higienos bei vaikų sveikatos požiūriu. Būkime
supratingi vieni kitų atžvilgiu.
Bet tuo pačiu ačiū kaimynams, geranoriškai surenkantiems savo augintinių
ekskrementus.
Triukšmas-baliai-festivaliai-vėmalai. Suprantame, kad naujai įsikūrę gyventojai švenčia įkurtuves, gimtadienius,
savaitgalius, pirmadienius, antradienius, trečiadienius ir pan., tačiau... Jūsų asmeninė šventė neatleidžia nuo
pareigos laikytis tylos ir ramybės įstatymų numatytu laiku.
Kas ta ramybė? Neleisti garsiai muzikos, netriukšmauti nei balkone, nei bute, nevykdyti remonto darbų, o leisti
kaimynams ramiai miegoti. Mieste yra daug vietų, kur galima garsiai klausytis muzikos, šokti, dainuoti, linksmintis.
O tai, ką kai kurie padauginę alkoholio individai laiko „negarsiu dainavimu kompanijoje“, kaimynai laiko girtu
bliovimu vidury nakties. Ir vėmimas pro balkonus tikrai negerina santykių su kaimynais, kaip ir nuorūkų mėtymas
pro balkonus, langus. Susiklosto paradoksali situacija: ko ne paklausi, nieks nemėto nuorūkų žemyn. Tai iš kur jos
ten atsiranda?
Norisi tik paprašyti: elkitės taip, kaip norėtumėte, kad su Jumis elgtųsi. Savininkams reiktų priminti, kad už
nuomininkų padarytus veiksmus atsakingi ir negyvenantys savininkai. Primygtinai prašome, pasikalbėkite su
nuomininkais, vaikais, svečiais ar kitais nedrausmingais asmenimis tvarkos palaikymo bendro naudojimo erdvėje
tema.
O kenčiantiems triukšmą kaimynams galime tik patarti: nesidrovėdami kvieskite policijos pareigūnus - kas
nesupranta geruoju, susipras per įstatymo vėzdą.
Pabaiga. O pabaigai citata iš Olgos Muravjovos knygos „Kaip auklėjo rusų bajorą“:
„Po karo, penkto dešimtmečio pabaigoje, vienoje iš nuolatinių geologų bazių buvo itin apšnerkštas viešasis
tualetas. Su viena iš ekspedicijų į bazę turėjo atvykti senos kunigaikščių giminės palikuonis. „Mes tai ką,
pakentėsime, - juokavo geologai, - bet ką darys Jo Šviesybė?“ O Jo Šviesybė atvykęs padarė tai, kas daugelį
nustebino: pasiėmė kibirą su vandeniu, šepetį ir tvarkingai išplovė priterštą išvietę... Tai ir buvo poelgis tikro
aristokrato, tiksliai žinančio, kad kuopti purvą nėra gėdinga, gėda yra gyventi purve.“
Tai tiek šį kartą informacijos bei truputis moralo :). Sekite naujienas.
Pagarbiai
Bendrijos valdyba

