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Bendrijos,,Tru5eliai" 2022 metq ataskaita

Obj ektyvi Bendrij os,,Tru5eliai" biikl6s, veiklos apilv alga

Bendrija ,,Tru5eliai" isteigta 2016-12-02. Bendrija ,,Tru5eliai" administruojamos
teritorijos bendras plotas 15,62ha (156217 kv. m), bendro naudojimo plotas (keliai, Zaliosios vejos,
prie5gaisriniai tvenkiniai (2 vnt.)): 3,74 ha (37441 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
apygardos teismo Klaipedos rDmq sprendimu, byla E2-3 69-5 86/20 I 8.

Bendrij a administruoj a ir priZiiiri :

1. Vandentiekio sistem4, kurioje vanduo tiekiamas i5 arteziniq grgZiniq irengtq sklype Vildiq g. 20.
Vandentiekio tinklai pakloti sklypuose 47A,48A,53B ir 54B;
2. Buitiniq nuotekq Salinimo sistem4. Buitiniq nuotekq tinklai pakloti sklypuose 47 A, 48A,53B ir
54B, valymo irengimai irengti sklype 528;
3. Elektros sistem4, kurios elektros transformatorine irengta Gryneides g. 1, sklype, tinklai i5vedZioti
sklypuose 47 A,48A,53B ir 54B, sklypuose. Gryneides g. 30 ir Vildir+ g.22irengti elektros skaitikliai;
4. Lietaus nuotekq sistem4. Lietaus nuotekq tinklai pakloti sklypuose 47 A, 48A,53B ir 54B, lietaus
nuotekq siurbline irengta sklype 52B.

Bendrija taip pat administruoja vien4 pastat4 - valymo irenginiq pastat4, kuriame
sumontuotos nuotekq siurbliq ir oraptidiq valdymo pultai, orapiites.

Bendrijai priklauso ir ji administruoja projektuojamas Gryneides gatvg, inZinerines
infrastrukt[ros teritorijos sklype (plotas 109,74 a), Vildiq gatvg, inZinerines infrastruktiiros teritorijos
sklype (plotas 89,92 a) bei Bendrijos teritorijoje yra 10 gyvenamosios paskirties sklypq Danes
gatveje, priklausandioje Valstybei, kuri4 priZifrri ir ja rlpinasi savivaldybe ir 6 sklypai TilZes gatveje,
priklausandioje Valstybei, kuriq priZi0ri ir ja nipinasi savivaldybe.

Bendrija administruoja ir priZi[ri Siuos bendro naudojimo Zemes sklypus:
1. Prie5gaisrinis tvenkinys Gryneides g. su aplink esandiu sklypu, bendras plotas 14,39 a;
2. Prie5gaisrinis tvenkinys Vildiq g. su aplink esandiu sklypu, bendras plotas I2,3 a;
3. InZinerines infrastrukturos teritorijaNr. 1, TilZes g., plotas 76,4 a;

4. InZinerines infrastrukt[ros teritorijaNr. 2, Danes g., plotas 73,77 a;
5. InZinerines infrastruktDros teritorija Nr. 3, Danes g., plotas 14,22 a;
6. InZinerines infrastrukt[ros teritorija Nr. 4, Gryneides g., plotas 4,43 a (sklype lrengti

valymo irengimai);
7. Vildiq 9.20, sklype irengti arteziniai grgliniai, plotas 14,18 a;

8. Rekreacine teritorija, plotas 99,81 a.

II. Finansinig ir nefinansiniq veiklos rezultatq analizG
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Atlikti darbai:

1. 2022 m. sausio m6nesi, buvo isigytas Zvyras - uL 943,80 eurq, kuris buvo i5lygintas,
uZlyginant duobes bei formuojant kelius Gryneides bei Vildiq gatvese.

2022 m. vasario menesipagal anksdiau pasira5ytq nuotekq sistemos prieZiflros sutarti
buvo atliktas pilnas nuotekq sistemos iSplovimas, pakeistas aktyvusis dumblas. UZ
Siuos darbus buvo sumoketa 937,75 eurq.
2022 m. vasario menesi buvo i5lygintas anksdiau isigytas Lvyras, uZlyginant duobes
bei formuojant kelius Gryneides bei Vildiq gatvese. UZ Siuos darbus buvo sumoketa
232,92 eun4.

2022 m. geguZes mdnesi, pagal visuotinio susirinkimo metu patvirtint4 sprendim4
buvo atliktas Bendrijos valymo irenginiq modernizavimas, uZ kuri buvo sumoketa
1942,50 ew4
2022 m. geguZes menesi, po avarijos nuotekq siurblineje, buvo atliktas pilnas nuotekq
sistemos remontas ir sistemos paruo5imas, buvo atliktas nuotekq sistemos i5plovimas,
pakeistas aktyvusis dumblas. UZ Siuos darbus buvo sumokdta 1666,78 eurq.
2022m.liepos menesi, kaip tai numatyta istatymu, buvo nu5ienauti bendro naudojimo
sklypai. UZ Siuos darbus buvo sumoketa 230,00 eurq. Sie pinigai gauti i5 rinkliavos uZ

nedalyvavim4 talkoje. Po darbq atlikimo likutis 720 etn4.
2022 m. rugpj[dio menesi uZ Bendrijos atstovavim4 teisme del neteiseto sklypo
atskyrimo, advokatui buvo sumoketa 300,00 eurq.
2022 m. rugsejo men. po nuotekq sistemos uZsikim5imo buvo surasta uZsikim5imo
vieta ir praplauta sistema. UZ Siuos darbus buvo sumoketa 108,90 eury.
2022 m. rugsejo men. bu\ro gauti dokumentai, pagal sutarti, pagal kuriuos UAB
,,Klaipedos inZineriniai tyrinejimai" kaip maZiausiai pasifiliusi kaina, atliko Bendrijos
keliq ir komunikacijq topografines nuotraukas ir kitus dokumentus reikalingus keliq
projekto rengimui ir komunikacijq iteisinimui. UZ Siuos dokumentus buvo sumoketa
1210,00 eurq.

10.2022 m. spalio menesi i5 Klaipedos rajono savivaldybes administracijos 6fivo
i5reikalauti projektiniai dokumentai, del Bendrijos keliq projekto. Projektuotojams

ivertinus juos bus aiSku ar uZteks keliq projekto korekcijos (pataisymo) ar reikes rengti
nauj4 keliq projektq.

11.2022 m. spalio menesi buvo atlikta nuotekq sistemos privaloma profilaktika. UZ Siuos

darbus sumoketa 387,20 eurq.

12.2022 m. lapkridio menesipo avarijos nuotekq siurblineje, buvo atliktas pilnas nuotekq
sistemos remontas ir sistemos paruoSimas, buvo atliktas nuotekq sistemos iSplovimas.
UZ Siuos darbus sumoketa 465,85 eurq.

13.2022 m. lapkridio menesi, pasiruo5iant Ziemos sezonui, buvo isigytas Zvyras - uZ

87I,20 eurq, kuris veliau buvo i5lygintas, uZlyginant duobes bei formuojant kelius
Gryneides bei Vildiq gatvese.

14.2022 m. gruodZio menesi, del gausaus sniego, tris kartus buvo valomi Bendrijos keliai,
Gryneides, Vildiq ir TilZes gatvese. UZ Siuos darbus viso buvo sumoketa 605,00 eurq.

15.2022 m. kelet4 kartq Bendrijos gyventojq iniciatyva ir neatlygintina pagalba, buvo
tvarkomi Bendrijai priklausantys keliai, uZlyginant duobes Bendrijos le5omis isigytu
Zvyru. Zoles pjovirno metu, Bendrijos gyventojq iniciatyva ir neatlygintinapagalba,
buvo Sienaujama Zole Bendrijos bendro naudojimo sklypuose.



Patvirtintas 2022 mett4 biudZetas

Finansai (i5laidos) 2021, 2022

Paj amos 2021, 2022 metai

Pavadinimas Paiamos, Eur (2021) Paiamos, Eur Q022\
|mokos 175 711,06 284 770.06
1.2 oroc. 765,95 900,19
Kaupiamosios 82 615,00 tgs 6s3.32

Pinigq.surinkimas:

Nuo rinkliavq rinkimo pradZios (2017 m.) nesumoketq rinkliavq: 2021mefi4pradZioje
buvo 59 390,85 eun4.202l m. gruodZio 31 d., nesumoketarinkliavq 60 596107 eurq. Ataskaitiniq
metq pabaigoje,2l22 m. gruodZio 31 d., nesumoketa rinkliavq buvo 57 510,50 eurq.

2020 m. geguZes mer.24 d. Bendrijos ,,Tru5eliai" s4skaitoje buvo - 18 254,81 etiry.
Man pradejus vykdyti Bendrijos pirmininko pareigas.

2020 m. geguZes men.24 d. Bendrijos ,,Tru5eliai" administruojamame gyvenamqjq
namr+ kvartale, imokq nemokandiq arba mokandiq nepilnai sklypq savininkq buvo apie 40. Siq
asmenq isiskolinimas Bendrijai tai dienai buvo apie 30 000 eurq.

2022 metais Bendrijos ,,TruSeliai" administruojamame gyvenamqjq namq kvartale,

imokq nemokandiq arba mokandiq nepilnai sklypq savininkq buvo 5, kuriq bendras isiskolinimas,
apie 25 000 eurq, visq kitq iskaitant ir Siuos 5 savininkus, skaidiuojant ir einamojo mdnesio
isiskolinim4 buvo 57 510,50 eurq. Skolq i5ieskojimas nepradetas, kadangi pagal 2021-05-10
visuotinio susirinkimo metu 5 klausimu priimt4 sprendim4, kaupiam4sias imokas asmuo privalo
sumoketi per metus, bet ne veliau kaip iki einamq metq geguZes I d. Siai dienai daliai, turindiq
didesnes skolas, jau i5siuntineti raginimai ir suejus nustatytam terminui, t.y.2023-05-01 po to bus
pradetas iki tos datos susikaupusiq skolq i5ie5kojimas ii visr,y skolininkry.

2022 m. sruodZio men. 31 d. Bendrijos ..Tru5eliai" s4skaitose buvo - 228 954.88 eurq.
(i5 kurirl kaupiamosios leSos - L95 653,32 eun+. likusios le5os - 330301,56 eurq). Ataskaitiniu metq
pradZioje saskaitose viso buvo 115 632.24 eurq.

2022 m. gruodZio men. 31 d. Bendrijos ,,Tru5eliai" administruojamame gyvenamqjq
namq kvartale, visi5kai imokq nemokandiq savininkq buvo 5, praeitais metais apie 15. Tgsiama rinkti
ir ruo5ti dokumentacija del skolq iSie5kojimo teismo keliu. Surasti dar keli nemokandiqjq kontaktai.
Viena byla jau laimeta, sukurtas precedentas, apie tai informuoti visi sklypq savininkai (informacija
Bendrijos ,,Tru5eliai" tinklapyje www.truseliai.lt). Pinigq surinkimas per pastaruoju metu Zenkliai

Pavadinimas Paiamos, Eur I5laidos, Eur Likutis. Eur
Administravimas 7 696.46 7 909,32 357,87
PrieZilra 13 256"40 5 901,51 30 994.34
I5 viso 20 952.86 13 810,83 31352,21

Pavadinimas ISlaidos, Eur (2021) ISlaidos" Eur Q022\
Administravimas t0 867.34 7 909,32
Technine prieiiura 11 536.08 5 901,51
Eksploatacines 4 875"69 8 877,73
Kaupiamosios 20 74t"04
Viso 48 020"15 22 688,56



pagerejo, nes Siais kalendoriniais metais, kaip ir ankstesniais (2021 m.) Bendrijos ,,Tru5eliai"
administruojamame gyvenamqjq namq kvartale buvo parduota daug sklypq, kuriq pardavimui buvo
reikalingos paZymos apie isiskolinim4 bendrijai, notarines pirkimo - pardavimo iforminimui. Tadiau
kvartale dalis sandoriq buvo atlikti nei5siimant paLymt4,, paLeidliarrt istatymus ir Sios skolos tarp pat
bus i5ie5komos teismo keliu. Skolq i5ie5kojimas bus pradetas po 2023 m. geguZes men. 01 d., po
termino iki kurio Bendrija visuotiniu susirinkimu nusprendusi, kad turi btti sumoketos kaupiamosios
rinkliavos keliq irengimui, kai bus ai5kios galutines isiskolinimrl sumos.

Bendrijos,,Tru5eliai"pirmininka: *fd^
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Andrejus Bydkovas


