
2023 metq Bendrijos ,,TruSeliai" pajamq ir i5laidq s4mata.

2023 m. numatoma gauti pajamas i5 Bendrijos ,,TruSeliaioo nustatytq ir mokamq
rinkliavq, kurias perveda kiekvien4 menesi sklypq savininkai. Surenkamq rinkliavq
suma priklausys nuo sklypq savininkq mokejimq.
2023 m. numatoma gauti pajamas 7,2 proc. i5 gyventojq pajamq mokesdio, kurios taip
pat priklauso nuo sklypq savininkq mokejimq.
Numatomos i5laidos:
3.1. Vildiq, Gryneides gatviq sutvarkymui ir prieZifrrai. Zvyro igijimui. Numatomq

i5laidq konkredios sumos numatyti nera galimybes, nes i3laidos priklauso nuo
poreikio, kad b[tq uZtikrintas tinkamas visq kvartalo gyventojq privaZiavimas
prie sklypq ir perkamq medZiagq kainos, kurios nuolat kinta. Sniego valymui.
Priklausomai nuo oro s4lygq, pagal poreiki. Kainos apskaidiuoti ir nustatyti
nera galimybes.

3.2. SklandZiai ir tinkamai valymo irenginiq prieZilrai ir pagal galimybes
dokumentacijos irenginiq pridavimui suruo5imui. Sukonkretinti i5laidq nera
galimybes, tai priklauso nuo poreikio, uZtikrinant gamtosauginius
reikalavimus.

3.3. Esant galimybei vandens grglinio dokumentacijos sutvarkymui. NeZinant
darbq apimties ir kainos, s4matos pateikti neimanoma.

3.4. Bendro naudojimo sklypq prieZilrai, Zoles pjovimui, kurios vieno aro pjovimo
kaina 5-6 eurai uZ vien4 ar4. Bendrija administruoja 189,5 aro Zemes sklypq.
Vienkartiniam jq nupjovimui reikia apie 947,50 - 1 137,00 eury. Pastabos.
Bendrijos administruojamos teritorijos bendro naudojimo plotas (keliai,
Zaliosios vejos, prie5gaisriniai tvenkiniai (2 vnt.)): 3,74 ha (37441 kv. m). IS

' surinktq le5q uZ nedalyvavim4 talkoje 2022 metais 230 eurq panaudota bendro
naudojimo sklypq nu5ienavimui. Likg pinigai palikti Bendrijos s4skaitoje.

3.5. Bendrijos keliq projektui, kurio kaina nera Zinoma (bus pasirinkta maZiausia
si[loma kaina) ir kaina priklausys ar bus vykdoma esandio projekto korekcija
(taisymas) ar reikes naujo projekto. Kaina neatlikus apklausos neZinoma.

3.6. Keliq irengimo darbq etapavimui. Priklausomai nuo rangovo pasiulytos
maZiausios kainos, kelio dangos, etapq skaidiaus ir kt. Tikslios s4matos
numatyti neimanoma, bet ne daugiau negu sukaupta Bendrijos kaupiamqjq
leSq.

3.7. Kiti darbai, tokie kaip gedimq ar avarijq Salinimas, pagal poreiki. Kuriq
s4matos numatyti nera galimybes.
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