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Bendrij os,,TruIeliai" 2021 metq ataskaita

I. Objektyvi Bendrijos ,,Tru5eliai" b[kl0s, veiklos apZvalga

Bendrija ,,TruSeliai" isteigta 2016-12-02. Bendrija ,,Tru5eliai" administruojamos

teritorijos bendlas plotas 15,62ha(156217 kv. m), bendro naudojimo plotas (keliai, Zaliosios vejos,

prie5gaisriniai tvenkiniai (2 vnt.)) : 3,7 4 ha (37 441 kv. m).
Bendrijos administruojamoje teritorijoje yra 105 sklypai, i5 kuriq 93 sklypai yra

gyvenamosios paskirties, 1 sklypas - komercines paskirties sklypas, vienas sklypas atidalintas i5

komercines paskirties sklypo (Del Sio sklypo atidalinimo ir neteiseto prisijungimo vyksta teisminis
procesas) bei 10 bendro naudojimo sklypai. Bendro naudojimo sklypai, su juose esandiomis

komunikacijomis ir inZineriniais irenginiais, priklauso Bendrijai nuo 2018-03-23 Klaipedos

apy gardos teismo Klaipedos rflmq sprendimu, byla E2-3 69 - 5 8 6 I 20 I 8 .

Bendrija administruoj a ir priZifiri:
1. Vandentiekio sistem4, kurioje vanduo tiekiamas i5 arteziniq grgZiniq irengtq sklype Vildiq 9.20.
Vandentiekio tinklai pakloti sklypuose 47 A,48A,53B ir 54B;
2. Buitiniq nuotekr-1 Salinimo sistem4. Buitiniq nuotekq tinklai pakloti sklypuose 47A,48A,53B ir
548, valymo irengir-nai jrengti sklype 52B;
3. Elektros sistem4, kurios elektros transfotmatorine irengta Gryneides g. 1, sklype, tinklai
i5vedZioti sklypuose 47A, 48A,53B ir 54B, sklypuose. Gryneides g. 30 ir Vildill 9.22 irengti
elektros skaitikliai;
4. Lietaus nuotekq sistem4. Lietaus nuotekq tinklai pakloti sklypuose 4J A, 48A,53B ir 54B, lietaus

nuotekq siurbline irengta sklype 528.
Bendrija taip pat administruoja vien4 pastat4 - valymo irenginiq pastatq, kuriame

sumontuotos nuotektl siurbliq ir oraptdiq valdymo pultai, orapfrtes.

Bendrijai priklauso ir ji administruoja projektuojamas Gryneides gatvg, inZinerines

infi'astruktflros teritorij6s sklype (plotas 109,74 a), Vildiq gatvg, inZinerines infrastrukt0ros

teritorijos sklype (plotas 89,92 a) bei Bendrijos teritorijoje yra 10 gyvenamosios paskirties sklypq
Danes gatveje, priklausandioje Valstybei, kuri4 priZiflri ir ja rupinasi savivaldybe ir 6 sklypai TilZes

gatveje, priklausandioje Valstybei, kuri4 priZiflri ir ja rfipinasi savivaldybe.
Bendrija administruoja ir priZifiri Siuos bendro naudojimo Zemes sklypus:

1. Prie5gaisrinis tvenkinys Gryneides g. su aplink esandiu sklypu, bendras plotas 14,39 a;

2. Prie5gaisrinis tvenkinys Vildiq g. sr-r aplink esandiu sklypu, bendras plotas 12,3 a;

3. InZinerines infrastrr"rktDros teritorijaNr, 1, TilZes g., plotas 16,4 a;

4. InZinerines infrastrukt0ros teritorijaNr. 2, Danes g., plotas 13,77 a;

5. InZinerines infrastrukttlros teritorija Nr. 3, Danes g., plotas 14,22 a;

6. InZinerines infrastruktfiros teritorija Nr. 4, Gryneides g., plotas 4,43 a (sklype irengti
valymo irengimai);

I . Vildiq g.20, sklype irengti arteziniai grgZiniai, plotas 14,18 a;

8. Rekreacine teritorija, plotas 99,87 a.

II. Finansiniq ir nefinansiniq veiklos rezultatq analizd



Atlikti darbai:

1. 2021 m. sausio mdnesi, po avarijos nuotekq siurblineje, po ten esanditl siurbliq
sudegimo buvo atlikti nuotekq sistemos remonto darbai, kuriq metu buvo pakeisti
abu sudegg nuotekq siurbliai. UZ siuos darbus buvo sumokea2226,40 eurq.

2. 2021 m. sausio men. 18 d., buvo ivykdytas galutinis atsiskaitymas uZ apsvietimo
medZiagas, pagal ankstesng sutarti - 1227,02 evq.

3. 2021 m. vasario men. 02 d., buvo jvykdytas galutinis atsiskaitymas uZ apsvietirno
irengim4, pagal ankstesng sutarti- 5850,00 eurt1.

4. 2021 m. vasario menesi buvo pasira5yta nuotekq sistemos prieZiuros sutartis ir buvo
atliktas pilnas nuotekq sistemos remontas ir sistemos paruoSimas, buvo sutvarkyti ir
pajungti dumblo tankintuvai bei atliktas nuotekq sistemos iSplovimas, pakeistas
aktyvusis dumblas. UZ Siuos darbus buvo sumoketa2213,00 eurq.

5. 2021 m. kovo menesi, buvo isigytas Zvyras - ui.2468,40 eurq, kuris buvo islygintas,
uZlygrnant duobes bei formuojant kelius Gryneides bei Vildiq gatvese. Buvo
sutvarkyta ir irengta kelio atkarp4 aplink Vildiq gatves prieSgaisrini tvenkinf, aplink
kuri galimas eismas ratu. IJL kelio remonto ir irengimo darbus buvo sumoketa
270,00 eurq.

6. 2021 m. balandZio menesi, po lietingo pavasario ir prie5 vasaros sezon4 buvo
iSlygintas anksdiau isigytas Lvyras, uZlyginant duobes bei formuojant kelius
Gryneides bei Vildiq gatvese. UZ Siuos darbus buvo sumoketa 330,00 eurt1.

7. 2021 m, balandLio tnenesi,.po neaiSkios kilmes nuotekq i5pylimo i nuotekq sistem4,
Zuvus bakterijoms, kad butq tinkamai atliekamas nuotekq valymas, buvo pakeistas
aktyvusis dumblas, uZ kurio pakeitim4 buvo sumoketa - r 016,40 eurq.

8. 2021 m. geguZes menesi buvo isigytas dar vienas stulpas, uZ kurio irengim4 buvo
prabalsuota visuotinio susirinkimo metu. Sio stulpo verte 284,86 eurq.

9. 2021 m.biri.elio mdnesi, buvo i5lygintas anksdiau isigytas Zvyras, uZlyginant duobes
bei formuojant kelius Gryneides bei Vildiq gatvese. UZ Siuos darbus buvo sumoketa
150,00 eurq.

I0.202I m. birZelio mdn. buvo nuo kelio dulkejimo palaistytos Gryneides ir Vildiq
gatves. UZ 5i darb4 buvo sumoketa - 158.00 eurai.

lI.202l m. birZelio men. raginimq ir pareiSkimo policijai pagalba, buvo ipareigotas
perveZejas, gabengs Zvyrq, i Vildiq gatves individualq sklyp4, pakeisti kanalizacijos
Lied1, kuri sunkiasvoriu transportu prieS tai buvo sulauZgs. Sis kanalizacijos Ziedas
buvo pakeistas perveZejo le5omis.

12.2021 m. rugpjudio menesi, del kar5tq orq Zuvus bakterijoms, kad butq tinkamai
atliekamas nuotektl valymas, buvo pakeistas aktyvusis dumblas, uZ kurio pakeitim4
buvo sumoketa - 1427,80 etrq.

13.2021 m. rugpjfidio menesi, kaip tai numatyta istatymu, buvo nu5ienauti bendro
naudojimo sklypai. UZ Siuos darbus buvo sumoketa210,00 eurq. Sie pinigai gauti iS
rinkliavos uZ nedalyvavim4 talkoje. Po darbq atlikimo likutis 600 eurq.

14.2021 m. spalio menesi buvo isigyta Zvyro keliq ren,ontui ir prieZitrrai, uZ29O,4O
eurq.

15.2021 m. lapkridio menesi buvo isigyta Lvyro keliq remontui ir prieZirirai, ui.290,40
eurq.



16.2021 m. lapkridio menesi, galutine ir neskundZtama nutartimi laimeta civiline byla
prie5 LR Nacionaling Zernes tarnyb4, pagal kr,rri4 NZT kartu su skola, delspinigiais ir
byIinej imosi iSlaidomis Bendrijai,,TruSeliai" pervede 4379,09 eurq.

17 .2021 m. gruodZio nienesi br-rvo atlikta nuotekq sistemos privaloma profilaktika -
508,20 eurt1.

18.2021 m. lapkridio mdnesi, iniciatyvitl gyventojq pagalba, neatlygintinai buvo
paSalintas neteisetas prisijungimas prie bendrijos komunikacijq. Neteisetai prie
bendrijos kornunikacijq buvo prisiiunggs Dands gatves rangovas.

19.2021 n. gmodZio menesi br,rvo kreiptasi iValstybines teritorijq planavirno ir
statybos inspekcijos prie AM Vakarq Lietuvos statybos valstybines prieZiuros
departarnentE, clel Danes gatves rangovLl rreteisettl veiksn-rq.

20.2021 m. keletq kartq Bendrijos gyventojq iniciatyva ir neatlygintina pagalba, buvo
tvarkomi Bendrilai priklausantys keliai, uZlyginant duobes Bendrijos le5omis isigytu
Lvyru.

Patvirtintas 2021 nettl biudZetas

Finansai (i5laidos) 2020, 2021

Pa.jamos 2021 metai

Pavadinimas Paiamos, Eur (2020) Paiamos, Eur (2021)

Jmokos 22 680.98

I,2 proc. 1230"24 76s.95
Kaupiamosios 35 615.31 82 615.00

Viso s9 s26.s3 60 596

Pinigq surinkimas:

Nuo rinkliavq rinkimo pradZios (2017 m.) nesumoketq rinkliavq:2021metq pradZioje
buvo 59 390,85 eurq. Ataskaitiniq metq pabaigoje,2021 m. gruodZio 31 d., nesumoketa rinkliavtl
60 596,07 eurq.

2020 m. geguZes men.24 d. Bendrijos ,,TruSeliai" s4skaitoje buvo - 18 254,81 eurq.
Man pradejus vykdyti Bendrijos pimrinir-rko pareigas.

Pavadinimas Paiamos, Eur ISlaidos. Eur
Adm nistravimas 9 53 1,85 l0 867,34
PrieZ ura 13 256,44 11 536,08

I5 viso 22 788,29 22 403,42

.Pavadinin-ras ISlaidos, Eur (2020) ISlaidos. Eur (2021)

Adniinistravimas 8 079.27 10 867 "34
Technine prieZihra 9 377 "50 i 1 536.08
Eksploatacines 3 694.21 4 875,69
Kaupiamosios 1 530.00 20 741,04

Viso 22 680.98 48 020,15



2020 m. geguZes men. 24 d. Bendrijos ,,Tru5eliai" administruojamame gyvenarnqjtl
namq kvartale, imokq nemokandiq arba mokanditl r-repilnai sklypq savinink! bLrvo Jpie +0. Siq
asmenq isiskolinimas Bendrijai tai dienai br,rvo apie 30 000 eurq.

2021 metais Bendriios,,TruSeliai" administruojamame gyvenamqfr-1 namr4 kvartale,
imokq nemokandir; arba mokandiq nepilnai sklypq savinlnkq fruro apie is, kuriq bendras
isiskolinimas 60 596,07 eurq. Skolq i5ieSkojinias nepradetas, kadangi pugit zozl-05-10 visuoti,io
susirinkimo metu 5 klausimu priimt4 sprendim4, kaupiamEsias imok-as^urlro privalo sumoketi per
metus, bet ne veliau kaip iki einamq metq geguZes I cl. Siai dienai daliai, turindiq didesnes skolas,
jau iSsiuntineti raginimai ir suejus nustatytam terminui, t.y.2022-05-01 po to bus pradetas iki tos
datos susikaupusiq skolq iSieskojimas ii visq skolininkry.

2021 m. gruodZio men. 31 d. Bendriios ,,TruSeliai" s4skaitoje buvo - 115 632124
eurt1. (i5 kuriq kaupiamosios leSos - 82 615,00 eurtl - 2021 metai, viso 97 591,9g egrq).
Ataskaitinitl metq pradZioje s4skaitoje buvo viso buvo 42 700,17 eurq.

UZ apSvietimo irengimq202l metais buvo sumoketa likusi 5 850,00 eurq dalis. Viso
uZ apSvietimo irengim4 moketina suma 33 057,02 eurai.

2021 m. gruodZio men. 31 d. Bendrijos ,,Tru5eliai" aclministruojamame gyvenamqir-1
namU kvartale, imokq nemokanditl arba mokandir-1 r-repilrrai sklypq savininkq buvo apie t S. fgria,i-,u
rinkti ir ruo5ti dokumentacija del skolq iSieSko.f imo ieisrno f..f iu. Viena byla jau laimeta, sukurtas
precedentas. Pinigq surinkimas per pastarlroju rnetu Zenkliai pagerejo, les Siais kalendoriniais
metais Bendrijos ,,TruSeliai" administruo.jamame gyvenamqiq no1{1l kvartale buvo parduota daug
sklyptl, kuriq pardavimui br-rvo reikalingos paZymos apie isistolinim4 bendrijai, notarines pirkirno I
pardavimo iforminimui. Tadiau kvartale dalis sandoriq buvo atlikti neiSsiimant paZymq,
paLeidLiant istatymus ir Sios skolos taip pat bus isieskomos teismo keliu.

Bendrijos ,,TruSeliai" pirmininka */"{- Andrejus Bydkovas


