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KREIPIMASIS
Vadovaujantis LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m.
kovo 26 d. įsakymu Nr. V-147 sodininkų bendrijos pirmininkas, vardijamas kaip
darbdavys ir privalo tik kompiuteriniu būdu užpildyti 16 lapų DSS ir darbo teisės
būklės sodininkų bendrijoje klausimyną. Darbo vietos nei vienoje bendrijoje nei
buhalteriui, nei pirmininkui nebuvo, nėra ir nebus įrengiama. Jei sąţiningai bus
uţpildytas klausimynas, kad nėra tinkamai įrengta darbo vieta, inspekcija turės
pagrindą bausti pirmininką. Svarbiausia, kad daugelis pirmininkų, būdami maţai
raštingi iš viso nesugeba įvykdyti reikalavimo pildyti formas kompiuteriu. Darbo
inspekcijos reikalavimas su grasinimais pirmininkams samdyti šių formų pildymui
kvalifikuotų specialistų paslaugas arba būsite baudţiami 500 litų bauda sukelia
pasibaisėjimą.........
Prieš mėnesi sodininkų bendrijos gavo pranešimus, kad remiantis LR
Vyriausybės nutarimo Nr. 435 25 punkto pakeitimu Nr. 103 (2014-02-05) nuo 2014
m. geguţės 1 d. visos įmonės, turinčios 1 ar daugiau darbuotojų, socialinio draudimo
pranešimus Sodrai privalės teikti tik per elektroninę EDAS sistemą. Socialinio
draudimo pranešimai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu
galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Lygiagrečiai pasipylė malonūs pasiūlymai iš
firmų „neįtikėtinai palankiomis sąlygomis, - sertifikato kaina tik 79 Lt metams ir
registracijos mokesčiu 35 Lt su PVM“ ir panašiai. Tam kad naudotis šiuo sertifikatu
būtina dar ir programinė įranga Justa PDF Sign.
Gerb. Seimo nary. Jūs dalyvavote 2014 balandţio 26 d. Kauno
susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkų konferencijoje. Matėte per
šimtą baltų galvų ir jų reakciją kalbant šiais klausimais. Ar Jūs tikite, kad visus šiuos
pirmininkus priversite mokytis kompiuterinio raštingumo, rinkti papildomas
rinkliavas elektroninių parašų pirkimui ar informatikos mokslams siekti? Tokia
politika tik sumaţins skaičių bendrijų besistengiančių tvarkingai ir laikų teikti
ataskaitas.

Lietuvos Sodininkų Draugijos rajoniniai skyriai, per eilę metų įkalbėjo
sodininkų bendrijas, pradėti vesti buhalterinę apskaitą laikantis elementarių
Buhalterinės apskaitos teisės aktų reikalavimų. Daugumoje bendrijos yra
neskaitlingos, tiek pirmininkui, tiek buhalteriui mokamas simbolinis 100 – 200
mėnesinis atlygis pagrinde uţ formų ir ataskaitų tvarkymą. Dėl suprantamų
prieţasčių, daugumoje bendrijų pirmininkais sutinka būti renkami tik garbaus
amţiaus pensininkai, kurie netik neturi kompiuterio, bet ir yra beveik neraštingi.
Daug bendrijų šiandien išvis nesugeba išsirinkti pirmininko, nes niekas nesutinka
prisiimti administracinės atsakomybės. Daugelyje bendrijų daugumą sudaro
pensininkai ar bedarbiai, iš kurių surinkti net simbolinio dydţio tikslinius mokesčius
ne visada įmanoma, tad apie jų didinimą kvalifikuotų specialistų samdymui kalbėti
beprasmiška.
Mane konferencija įpareigojo kreiptis į Jus ir dalyvavusį konferencijoje
kandidatą į Prezidentus Artūrą Paulauską su prašymu stabdyti valdininkų didinamą
neţaboto biurokratizmo naštą, ypač ţeminančią garbiausio amţiaus ţmones,
besistengiančius pagal savo išgales vykdyti visuomenines pareigas, norinčius
tvarkingai ir skaidriai vykdyti realias teisės aktų nuostatas. Valstybė paţeidinėja
Europos Ţmogaus Teisių Konvenciją, perkeldama biurokratijos kuriamą nepamatuotą
administravimo naštą nuo valdininkų savo piliečiams sodininkams (ir ne tik jiems),
ţlugdo pilietiškumą, diskredituoja save. Sudaromos sąlygos, naudojantis situacija,
keistom firmom piktnaudţiauti siūlant nesusigaudantiems lupikavimo paslaugas.
Kokia prasmė buvo Seimui priiminėti Administracinės naštos maţinimo įstatymą
Nr.XI-2386 ?
Tikimės, kad su Jūsų ir gerb. Artūro Paulausko pagalba, sodininkų
bendrijos galės pagal savo išsilavinimą, sugebėjimus ir savo technines galimybes
teikti ataskaitas valstybės institucijoms, net jei jos mums atrodo akivaizdţiai
perteklinės.
Konferencijos delegatų vardu Kauno susivienijimo „Sodai“
pirmininkas Romualdas Šeštakauskas

Pridedama vienas iš bendrijoms teikiamų pasiūlymų pavyzdţių.
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