sAvrvALoD.YBES IMONES
,,PLUNGES BUSTAS"
2021 METV VETKLOS ATASKATTA

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA
Savivaldybes imone ,,Plunges blstas" yra iS savivaldybes teise priklausandiq le5q steigta
Plunges rajono savivaldybes imone, kurios visas turtas nuosavybes teise priklauso Savivaldybei. o
imones turt4 valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikejimo teise.
Sl ,,Plunges blstas" yra atestuota imone, turinti teisg r.ykdyti daugiabudiq namq bendrojo
naudojimo objektq administravimq, prieZiiir4 (eksploatavim4), atlikti statinio statybos dzrbus ir
daugiabudiq namq atnaujinimo (modemizavimo) programos igyvendinimo administravim4.
{mone yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo. {registruota Flunges
rajono savivaldybeje 2000 m. sausio 16 d. Registravimo Nr. Sl-2000-1.
{mones kodas 271042320. PVM kodas LT710423219.
lmones adresas: I. Kondiaus g. 3, Plunge.
Intemeto puslapis: www.pbustas.lt .
Sf "Plunges biistas" rykdydama savo fiking finansing veikl4 vadovaujasi L etuvos
Respublikos !statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, rajono savivaldybes -arybos
sprendimais, imones istatais, daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq adminishavimo
nuostatais, administruojamq daugiabudiq namq bendrasavininkiq sprendimais bei kitais teises aktais
reglamentuoj andiais daugiabudiq namq prieZiiir4. {monds veiklos laikotarpis yra neribotas.
{mones istatinis kapitalas - 569590,06 Eur.
Sf ,,Plunges blstas" 2021 metus baige ture dama 5277 Eur grynojo pelno.
2021 m. gruodZio 31 d. fmoneje dirbo 21 darbuotojas.

-

II SKYRIUS
APRASYMAS
VETKLOS
IMONES
1.

Bendroji dalis, tikslai ir uidaviniai

Pagrindinis imones veiklos /ifslas, kuris numatytas imones nuostatuose - teikti vielasias
paslaugas: Savivaldybes gyvenamqjq daugiabudiq namq bendro naudojimo prieZilra, rem(,ntas ir
eksploatavimas, teritorijq prieZiiira, nuolatine technine prieZiflra, rykdyti daugiabudiq gyvenamqjq
namq atnaujinimo (modemizavimo) administratoriaus pareigas, teikti patalpq nuomos vie54sias
paslaugas ir vykdyti Savivaldybes socialinio blsto fondo gyvenamqjq namq bendrqjq objektq
administravim4 ir nuolating techning prieZilr4.
S{ ,,Plunges bislas" strategija isitvirtinti rinkoje ir maZiausiomis sqnaudomis efektyvinti
veikl4,
siekti optimalios ir kokybi5kos imones veiklos, bei blti geriausiu pasirinkimu
imones
esantiems ir blsimiems klientams.
|mone siekia savo tikslq vadovaudamasi seniai prigijusiomis ir puoselejamomis vertl-bemis:
- veiklos skaidrumu - skaidri ir atvira veikla, pavyzdingas imones valdymas;
- paslaugq kokybe - paslaugos atliekamos pagal sutartus reikalavimus ir laiku;
- gerq santykiq su klientais ir uZsakovais palaikymu.
pelningum4, nuolat riipinasi darbo
{mone, siekdama iSlaikyti konkurencingum4
efektyvumo gerinimu ir ie5ko naujq, efektyviq bldq sqnaudq maZinimui.

ir

Viena svarbiausiq mr)sq imones vertybiq yra konstruktyvus bendradarbiavimas

su

priZilrimq daugiabudiq namq gyventojais bei geri santykiai tarp padiq imon€s darbuotojq.
Sl ,,Plunges bistas" misija - igyvendinti istatymq ir teises aktq reikalavimus; operatyviai
sprgsti iSSukius, susijusius su lmones teikiamomis paslaugomis, siekiant sukurti patogi4 ir saugi4
aplink4 klientams.
Sf ,,Plunges bistas" vizija

- modemi daugiabudiq namq valdytoja ir priZiiiretoja, parikimas
visuomenei administratorius, rykdant daugiabudiq namq atnaujinim4 (modernizavim4) bei
proflesionali, finansi5kai stabili, kokybiSkas paslaugas teikianti imone. Tapti vienu iS L etuvos
daugiabudius namus administruojandiq imoniq lyderiu.

fmon6s vertinimas:

o
.

STI PRYBES (i5skirtinumas)
Patirtis pastatq administravimo srityje.
Kompetencrja statybos, pastatq
prieZiiros, pastatr+ administravimo
srityje.
daugiabudiq
administravimas ir pastatq prieZiiira.
Sukaupta technine baze.
AiSkios pastovios palamos.

o Rinkos
.
o
o
r
o
o

dalis:

Galimybes kontroliuoti darbq apimtis
dalyje paslaugq.
Konkurencingos darbq kainos.
Ilgai dirbanti ir stipri komanda.
Platus atliekamu darbu profilis.

o
o
o
.
o

SILPNYBES
Apyvartinirl leiq trukumas.
Letas darbq atlikimo tempas.
Sudetingas ir letas pirkimq proce;as.
Prasta gyventojq nuomond apie imore,
Nevisi5kai i3naudojamos IT teikiamos
galimybes.

o
o
o

Nuostolingr+ paslaugq teikimas nuo
kuriq negalima atsisakyti
Darbo jegos senejimas.
Nuolat didejantis darbo uZmokes-is.

GALIMYBES

o
.

GRESMES

Plesti paslaugq pasillq.
UZdirbti papildomq pajamq i5 statybos ir
remonto darbq.
Reklamuotiatliekamaspaslaugas.
komunaliniq aptarnavimq
priskaitymq (leSq surinkimo) paslaugas.
MaZinti vidini biurokatizm4.

o
o Plesti
o

o

Darbuotojtl suZeidimai, nelainingi
atsitikimai.

. Esamq klientq praradimas.
o Esamll kvalifikuotq
.
.
.

iSejimas.

Duomenq

ir

darbuotoiq

informacijos saLgumo

spragos.

Ilgalaikiai elektros energijos ti:kimo
sutrikimai.
Nepalanklsteisiniaisprendimai.

2.Veiklos apZvalga
2.1. Daugiabuiiq namq bendrojo naudojimo objektq administravimas

2021-12-31 S{ ,,Plunges bistas" admirtistravo 151 daugiabudius gyvenamuosius na--nus. I5

jq 65 - penkiq aukStrl, 12 - keturiq auk5tq, 27 - trijq auk5tq, 41 - dviejq auk5tq, 5 - vieno auk5to ir
vienq - devyniq auk5tq. Bendras plotas sudaro 208,3 ttikst. kv. m. I5 jq Plunges raj ono savir,aldybei
priklausandiq socialiniq biistq plotas sudaro 11,5 tiikst. kv. m.

Vadovaujantis statiniq prieZiuros reglamentais, administruojamuose daugiabudiuose
namuose buvo atliktos sezoninds bei metines apZilros ir uZpildyti gyvenamr+jq namq technines
prieZilros hxnala| Administratoriaus veiklos ataskaitos, kuriose nurodomi ir namq remonto planai,

vie5ai skelbiamos imones intemeto svetaineje. Namq apZilros aktai, bendro naudojimo objektq
apraSai saugomi namq bylose. Ataskaitq formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ninistro
2015 m. lapkridio 25 d. isakymu Nr. D1-849. 2021 m. imone ne tik vykde daugiabudiu namq
administravimo funkcijas, bet ir organizavo papildomus remonto darbus S{ ,,Plunges brrstas" j )gomis
bei perkant kitq imoniq paslaugas. Remonto darbq poreikis buvo nustatomas ivefiinus daug abudiq
namq techning biiklg, atsiZvelgiant i gyventojq pra3ymus, kontroliuojandiq institucijq reikalevimus.
Dalis remonto darbq buvo atliekama i5 sukauptq gyventojq leSq, dalis investuojant imone; leias,
suteikiant teisg iSsimoketi dalimis atlikus darbus ir pateikus gyventojams s4skaitas.
Rengiame pra5omq remonto darbq s4matas. Daug demesio skiriame savalaikiam ir
kokybiSkam gyventojq aptarnavimui.
Rasta defektq ir atlikta santechniniq, statybos, elektros instaliacijos ir kitq remonto darbq,
uZ 59,5 tlkst. Eur.202l metais daugiabudiuose gyvenamuose namuose atlikta elektros prie2lros ir
remonto darbq uZ 12,6 tlkst. Eur, (2020 m. - 32,6 tlkst. Eur), bendro naudojimo patalpq buitiniq
nuotekq ir lietaus kanalizacijos remorito darbq atlikta uZ 12,7 t[kst. Eur (2020 m. - 1 1,3 tuk$. Eur),
statybos bei remonto darbq atlikta uZ 1 1 ,5 tiikst. Eur (2020 m. - 43,5 tlkst. Eur). Kitq remont'r darbq
atlikta fi 22,7 tlkst. Eur (2020 m. - 35,8 rlkst. Eur).
I5 butq nuomos leSq atlikta statybos bei elektros prieZilros ir remonto darbq uZ 110,1 tiikst.
Eur (2020 m. -26,0 tlkst. Eur); i5 jq: elektros remonto darb,4 2,7 tiikst. Eur, santechnikos remonto
darbq - 12,4 ttikst. Eur, remonto darbq - 95,2 ttikst. Eur. Palyginus su 2020 m. atliktq darbq prdidejo
84,3 ttikst. Eur.

l
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Teikiamos paslauBos
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Elektros prieii0ros ir remonto darbai

i

Buitiniq nuotekq ir lietaus kanalizaciios remonto darbai

'

Statybos bei remonto darbai

"

Kiti remonto darbai

2.2. Nuolatin6s prieZiiiros darbai
2021 m. buvo r,ykdomas nuoseklus elektros jrenginiq atnaujinimas. Atliekant daugiabudiq
gyvenamqiq namq bendrojo naudojimo elektros lrenginiq prieZiiir4, atlikta darbq uZ 37,4 tukst. Eur.
I5 jq technine profilaktika * 22,3 tikst. Eur, bendrojo naudojimo elektros irenginiq remonto ,1arbq
12,6 tiikst. Eur, elektros skaidiukq nura5ymas - 2,5 tr-rkst. Eur.
Atnaujintas daugiabudiq namq V. Madernio g. 9 ir 35 rlsiq, laiptiniq ap5vietimas, atliktas
apskaitos skydq remontas. Taip pat atlikta daug smulkesniq remonto ir gedimo Salinimq darbq.
Pagrindinis demesys atliekant darbus buvo kreipiamas i savalaiki elektros sistemq avarijq ir ;edimq
Salinimq.
2021 m. dalyvavome LR Aplinkos projektq valdymo agentiiros paskelbtame projekte
,,Suskystintq naftos dujq balionq daugiabudiuose pakeitimo kitais energijos Saltiniais". Pagal projektq

-

sdkmingai atlikome darbus 9 daugiabudiuose namuose: DariausirGirenog.40,41,42,45,47,49,
Laisves al. 3, 6, Stoties g. 14. Vienam butui buvo skiriama iki 726 Eur su PVM parama - daugiabudirl
namq bendrqjq elektros arba dujq inZineriniq sistemq pertvarkymui - 242 Eur, butq elektros arta dujq
sistemos pertvarkymui - 242 Eur ir elektrines arba dujines virykles isigijimui -242 Etr. Taip pat
imone uZ atliktus darbus gavo 3 proc. administravimo iSlaidq nuo bendrq pertvarkymo darbq ir
virykliq isigijimui numatytq maksimaliq finansavimo fkainiq. Sis projektas bus tgsiamas kituose
daugiabudiuose ir Siais metais.
2.3. Daugiabuiiq namrl atnaujinimas (modernizavimas)
Plunges rajono savivaldybes tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T1-192 patvirtinta
Plunges rajono savivaldybes energinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose pr)grama
(toliau - programa), o Sios programos igyvendinimo administratore paskirta SI "Plunges biistx".
2021 metais baigti atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai 14 daugiabudiq namq ir
priduota valstybinei komisijai bei sura3yti statybos uZbaigimo aktai: V. Mademio g. 35, V. M:dernio
g.7, V. Madernio g. 39, V. Mademio g. 43, A. Vai5vilos g.27, Vytauto g. 27, Birutes g. 30. Pramonis
pr.2, A. Jucio g. 6, A. Jucio g. 10, A. Jucio g. 16, A. Jucio g. 32, Dariaus ir Gireno g. 43 ir Dariaus
ir Gireno g. 47.
Siuo mett, renovacijos darbai atliekami 16 daugiabudiq namq, i3 kuriq 6 daugiab rdiuose
namuose greitu metu bus gauti statybos uZbaigimo aktai. Pradeti ruosti modernizavimo dokumentai
dar 22 namams.
Nuo 2014 m. i5 viso jau yra atlikta 64 daugiabudiq namq atnaujinimo (modernizavimo)
darbq. Po statybos darbq uZbaigimo Sf ,,Plunges blstas" tenka ne maLa naSta, tai yra, daugiabudiq
namq kreditavimo sutardiq administravimas . 2021 m. gruodZio 31 d. administruojamq kredito
sutardiq likuti sudare 9 128 489,48 Eur.

2.4. Plung6s miesto pirties

ir vie5ojo tualeto administravimas

2021 metais imone Plunges miesto pirties ir vie5ojo tualeto i5laikymui gavo 40,0 tlkst. Eur.
UZ miesto vieSosios pirties paslaugas surinkta 4,9 tlkst. Eur (2020 m. - 4,0 trlkst. Eur) Gauti
asignavimai i5 biudZeto ir surinktos leSos uZ suteiktas paslaugas panaudotos darbo uZmo <esdiui,
socialinio draudimo imokoms, komunalinems paslaugoms, remontui ir kitoms i5laidoms, kurios
sudaro 44,9 t[kst. Eur.
2021 m. pirtyj e apsilanke 1658 lankytoj ai (2020 m. - 1584 lankytojq). Del C,rvid-19
pandemijos pirtis nedirbo 5 men.
3. 2021 metq finansin6 btrkld

-

Per 2021 metus imone gavo 615 080 Eur pajamq, i5 kuriq 452 255 Eur pajamos i5
pagrindines veiklos. I5 jq uZ gyvenamqjq namq administravim4 177 402 Eur, techninE p:ieZiur4
56 809 Eur, elektros prieZiiiros ir remonto darbus 38 388 Eur, neprivatizuotq butq adminis-ravimq
43 924 Eur, Zemes sklypo prieZi[r4 41 465 Etn, uZ renovuojamq namq administravim4 66 215 Eur,
kredito administravim4 19 145 Eur, negyvenamq patalpq nuom4 8 877 Eur. Tai sudaro 7 tP/o vist4
pajamq.
Per finansinius metus patirta 609 803 Eur s4naudq. DidZi4j4 s4naudq dall sudaro darruotojq
darbo uZmokestis ir socialinis draudimas 334 961 Eur (55% visq s4naudq), medZiagos, kwas, 10
917 Eur, ilgalaikio turto nusidevejimo s4naudos - 13 304 Eur, Zemes sklypo prieZiiiros s4ntudos
41 477 F.r;r, kitos bendrosios ir administracines sqnaudos
197 748 Eur, kitos s4naudos
396
Eur.
S{ ,,Plunges bustas" 2021 m. gavo grynojo pelrc - 5277 Ew (2020 m. - 2688 Eur).

-

- lt

-

Pajamq

ir s4naudq palyginimas, Eur/metus:
2pav.
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2021 metais del skolq iSie5kojimo teismui perduotos 89 bylos (2020 m. 56 bylos), iSie5koma
42
- 792,68 Ew (2020 m. 25 296,12 Eur). Antstoliams atiduoti 92 vykdomieji ra5tai skoloms
i5ieSkoti 45 650,31 Eur suma. Pagal rykdomuosius ra5tus i5ie5kota suma - 23 728,29 Eur (2020 m.
-20 918,93 Eur).
suma

3 pav.

Pagal vykdomus ra5tus isieskota suma, Eur/metus
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Vertinant 2021 met'4 fmones veiklq, reikia pamineti, kad iSlaikytas svarbiausiq imones
finansiniq isipareigojimq tgstinumas. Pagrindiniai dokumentai, suteikiantys iSsami4 informaci.iq apie
imones finansing veikl4 yra 2021 metq balansas, 2021 metq pelno (nuostoliq) ataskaita, 202 1 metq
finansiniq ataskaitq ai5kinamasis ra5tas. Siuose dokumentuose pateikta infomacija leidZia vertinti
bei kontroliuoti imones finansing padeti bei laiku priimti racionalius valdymo sprendimus. Fimnsines
analizes uZdavinys - suteikti informacij4 apie imong, kuria remiantis bltq galima n-rmatyti
perspektyvas ir daryti racionalius valdymo sprendimus, susijusius tiek su vidine, tiek su iSorine
veikla.

III

SKYRIUS
2022I4f,,.TV VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZES

2022 melais toliau bus rykdomi Vyriausybes, savivaldybes ir kiti numatyti pr:valomi
remonto, prieZiDros, administravimo ir renovavimo (modernizavimo) darbai.
2022 meti.l strateginiai imones tikslai:
administravimo paslaugq kokybes gerinimas, gyventoiq Svietimas daugiabudiu namq
administravimo klausimais, karlu itraukiant daugiau butq ir kitq patalpq savirinkq i
bendrosios nuosavybes objektq valdym4;
aktyviai dalyvauti gyvenamqiq namq renovacijos programos igyvendinime;

.
.
.

o
o

o

r
r

o
o
o

skubiai likviduoti atsiradusius gedimus namo bendro naudojimo konstrukcijose,
inZineriniuose tinkluose bei mechanineje dalyjel
be priekaiSttl aptamauti miesto pirties ir vie5ojo tualeto lankytojus;
patikimas ir efektyvus darbas su daugiabudiq namq, butq savininkq ir nuomininkq
skolininkais;
imones strukturos atnaujinimas ir optimizavimas;
imones veiklos finansinis stabilumas ir veiklos pelningumas;
gerinti ivaizdl tarp esamq ir biisimq klientq tarpe;
darbuotojr+ kompetencijos tobulinimas ir motyvacijos didinimas;
dokumentr+ valdymo sistemos idiegimas, darbo vietq modemizavimas;
kaimiSkose seniiinijose esandiq daugiabudiq namq administravimo organizavimas.

Svarbiausias uZdavinys, kuris keliamas imones administracijai, kitiems darbuotojams tai yra
atsakingai suvokti ir ivertinti Siandieninio verslo aplink4, santykius su klientais, siekiant ke ti savo

teikiamq paslaugq vartotojq pasitikejim4, atsakingai kreipiant demesi
jiems priimtiniausius, labiausiai tinkandius sprendimus.

Dircktorius
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