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ATSKIROS SUMŲ 
APŽVALGOS



Kitų pajamų ir išlaidų apžvalga

• VMI parama – 3736,57 eur [2020 metais - 3719,86 eur];
• Parama nukentėjusiems nuo gaisro – 2800 eur;
• Parama aikštelės remontui – 140 eur;

• Vandentiekis: Gręžinio stovo patikrinimas, parametrų 
nustatymas, išvadų teikimas – 2359,5 eur;



Aplinkos tvarkymas

• Šviestuvai 6 vnt. – 937,15 eur
• Dėžes žvyro-druskos mišiniui, 5 vnt. – 572,94 eur;
• Smėlio-druskos mišinys – 326,7 eur;
• Sniego valymas – 2975,68 eur;
• Aplinkos tvarkymas (avarinių medžių šalinimas, šakos, 

patvoriai ir pan.) – 3846,24 eur;
• Tvoros įrengimas  - 1912,16 eur.



Kelių remontas ir asfaltavimas
Viso kelių tvarkymui – 21628,85 eur; 

   (Gauta mokesčių ir paramos – 13430,34 eur).

Rokantiškių gatvės tvarkymas:

• Sodininkų sumokėta dalis – 4360 eur;

• Darbų kaina – 9317 eur; 

Frezuotas asfaltas – 8700 eur; 

Darbai – 9317 eur :

• RS10-oji: Bendrijos sumokėta dalis – 605 eur;

• RS7-oji darbai  1585,1 eur;

• RS14-oji - iki išvažiavimo į Pupojų gatvę;

• RS9 gatvės sankryžą (išplatintą atkarpą).



SKOLININKAI



SKOLOS | Kiekiai, sumos

2021.12.31 Kiekis Sumos

Viso: 77 10 168,24 €
Smulkios (iki 10 eur) 6 33,30 €

2021 atsiradusios skolos 57 5 059,18 €
Tęstinės skolos (3 metai ir daugiau) 10 3 607,74 €



SKOLOS |Sumų palyginimas 
pagal metus

Įsiskolinimų suma, 
palyginime su 
paeitais metais, 
sumažėjo 18%
[2020 metais 
mažėjimas buvo 43%
2019 metais 
didėjimas buvo 19%]
 



SKOLOS | Kiekių palyginimas 
pagal metus

Skolininkų skaičiai, 
palyginime su 
praeitais metais, 
padidėjo 24% .
[2020 metais 
mažėjimas buvo 50%
2019 metais 
mažėjimas buvo 
14%]



SKOLOS | Tęstinių skolų 
palyginimas pagal metus

Tęstinių įsiskolinimų (kai nemokėta 3 ir daugiau metų) sumos 
2021 metais sumažėjo 57%, o kiekis – 44%. 
2020 metais mažėjimas buvo 49%, o kiekis -  60%  .



LIKUTIS 



LIKUČIAI SĄSKAITOJE

Likutis sąskaitoje 
paskutinę metų 
dieną 1% mažesnis, 
negu praeitais 
metais.
[2020 metais buvo 
14,5% mažesnis, 
negu 2019 metais.



AČIŲ UŽ DĖMESĮ
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