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SI ,,PLUNGIS B[]STAS" 2019 METU VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA

Savivaldybes ill1one,,Plunges b[stas" yra iE savivaldybes teise priklausandiq IeSq

isteigta Plunges rajoao savivaldybes imon€, kurios visas tutas nuosavybes teise priklauso
Savivaldybei, o imones turtq valdo, naudoja bei disponuojajuo turto patikejimo teise. Sl,Plung6s
biistas" yra atestuota imone, turinti teis9 vykdlti daugiabudiq namq bendrojo naudojimo objektq
adminishavimq, prieZilr4 (eksploatavim4), atlikti statinio statybos darbus ir daugiabudiq namq
atnaujinimo (modemizavimo) programos igyvendinimo administravimq. lmone yra ribotos civilines
atsakomybes vieiasis j uridinis asmuo.

lmon6 iregistuota Plunges rajono savivaldybeje 2000 m. sausio 16d.
Regishavimo Nr. Sl-2000-1. Imones kodas 27 1042320, PyM kodas L'17 10423279

lnterneto puslapis: www.pbustas.lt
|mones adresas: L Kondiaus g. 3, Plunge.

Imones atsiskaitomosios sqskaitos Nr. LT0671820000001425 70 AB SiauliLl
banke, Nr. LT664010043000040220 AB Luminor banke, LT44'7300010130924529 ABSwedbank,
AB SEB banl<e LTO4'7O44O6OOOB|1'14'11. Indeliq s4skaitos AB SiauJiq banke
LT3771 82000001 s01 176,LTg1 71 82000001 501 174, LT21718200000i501 173,
LT487182000001501172, LT597182000001501168, AB DNB ba;ke LT724010043000414241,
ir daugiabudio gyveramo namo A.Vaisvilos 5 s4skaita LT727300010135367110, Stoties g.32
LT637300010136300620, TelSir4 g. 1-LT9073000101 3941 9543, V.Madernio g.6 LT33 7300
0l0l 4079 3313. AB SEB banke speciali depozitine sqskaita LT4770440600081t7473 ir UAB
Perlo paslaugos Nr. LT 047 04406000811'7 421

SI "Plunges bustas" vykdydama savo fiking-finansinq veiklq vadovaujasi Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vydausybes nutarimais, rajono savivaldybes tarybos
sprendimais, imores istatais, Daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq administravimo
nuostatais, adminishuojamq daugiabudiq namq bendrasavininkiq sprendimais bei kitais teises aktais
reglamentuojandiais daugiabudiq namq prieziur4. ]mones veiklos laikotaryis yra neribotas.

Imones istatinis kapitalas - 569590,06 €.
S{ ,,Plunges btstas" 2019 metus baige turedama 954.00 € grynojo pelno.
2019 me'tq gruodzio 31 d. lmondje dirbo 22 darbuotojai.

II SKYRIUS
IMONTS VEIKLOS APR.{SYMAS

l. Bendroji dalis, tikslai ir uidaviniai

Pagrindinis imones rei*1os lr?slas, kuris numaotas imones nuostatuose -igyvendinti
Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatytus reikalavimus, susijusius su daugiabudiq



,^

gyvenamqjq namq bendro naudojimo objektl], taip pat Lietuvos Respubl*os lstatymq nustatyla

tvarka namams pdskifil Zemes sklypq naudojimu ir prieZifira, elektros [kio prieZilra, mokosdrq uZ

Lietuvos Respublikos istatymq nustatytabendro naudoj imo objektq,

komunalines paslaugas ir kitq imokq apskaita ir kit4 papildom4 nking veikl4, neprie5taraujandiq
Lietuvos Respublikos istatymams. Imone tu uZtikdnti jq prieii[rq, igyvendinti namo, butq ir kitq
patalpq savininkrl su bendr4ja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimusjiems atstovaujant.

Savivaldybes imones ,,PLUNGES BUSTAS- sr/aregiid jsitvifiinti rinkoje ir
maZiausiomis s4naudomis efektyvinti imones veiklq, siekti optimalios ir kokybi5kos lmones
veiklos, bei biti geriausiu pasirinkimu esantiems ir bisimiems klientams. Imone siekia savo tikslq
vadovaudamasi seniai prigijusiomis ir puoselejamomis verlybemis:

- veiklos skaidrumu - skaidri ir atvira veikla, pavyzdingas imonds valdymas;
- paslaugq kokybe - paslaugos atliekamos pagal sutarlus reikalavimus ir laiku;
- gery santykirl su klientais ir uZsakovais palaikyrnu.
Imone, siekdama islaikyti konkurencingumq ir pelningum4, nuolat rfipinasi darbo

e{bktyvumo gerinimu ir ielko naujq, efektyviq b[dq s4naudq maZinimui.
Viena svarbiausiq m[sq imones vertybiq yra konstruktyvus bendradarbiavimas su

priZi[rimq daugiabudiq namq gyventojais bei geri santykiai tarp padir] imones darbuotojr]. Imone
dideli demesi skilia darbuotojq mokymui, kvalifikacijos kelimui. Taip pat uZtikrina, kad darbuotojai
turefil istatymq nunat],tus dalbui privalomus atestatus ir kvalifikacijos paZymdjimus.

Imones n r:ri, - Uztikinti greitas, efektyvias ir kokybiskas daugiabudiq namq
gyventojams teikiamas paslaugas.

Imorles vizija - Moderni daugiabLrdiq namq vald).toja ir pdzi0rebja, patikimas
pafineris, vykdant daugiabudiq namq atnaujinim4 (modernizavimq) , bei profesionali, finansi5kai
stabili. kokybiSkas paslaugas teilianri imone.

ImonCs veftinimas:

.Personalo senejimas;

. Nepakankamas Ziniq valdymas (patilties
perdavimas);
. Sudetingas ir letas pirkimq procesas;
. Nuostolin$l paslaugq teikimas nuo kuriq
negalima atsisakyti;
o Priklausomybd nuo politiniq sprendimq;
. Nuolat dideiantis darbo uzmokestis.

2.Veiklos apZvalga

2.1. Daugiabuiiq namq bendrojo naudojimo objektq administravimas

2019-12-31 SI ,,Plunges bUstas" administravo 149 daugiabu6ius gyvenamuosius
namus. Ii jq 63 - penkiq aukstq, 11 - keturirl aukstq, 27 - tdjq aukstri, 42 - dviejq auksru 5 - vieno
aukSto ir vienq - devyniq aukstq. Bendras plotas sudaro 204,1 t[kst. kv. m. Savivaldybei
priklausandiq socialiniq bnstq plotas sudaro 12.32 fikst.kv.m., t.sk. butrl, esandir+ bendrijose ,
plotas sudaro 0,58 trlkst.kv.m.

2018 m. buvo priZituimi 146 daugiabudiai gyvenamieji namai, kuriq bendras
naudingas plotas 202,3 h.rkst. kv. m. Analizuojant paskutinius penkerius metus, matome
tendencing4 administruoj amq namq augimq.

SII,PNYB
rKvalihkuotas ir atsakingas personalas;
. Eksploatavimo patirtis;
. Kompleksiniq paslaugq teikimas:
. Tu mos visos veiklai reikalingos licencijos ir
leidimai;
o Nuolatinis darbuotoiq kvalifi kacijos kelimas.



Adminlstruojamq namll kiekis, vnt.

Vaclovaujantis statiniq prieziuos reglamentais, administruojamuose daugiabudiuose
namuose buvo atliktos sezonines bei metines apzituos ir uzpild),ti gyvenamqjq namq technines
prieziircs Zumalai. Administratoiiaus veiklos ataskaitos, kuriose nurodomi ir namq remonto planai,
vieiai skelbiamos imones interneto svetaineje. Narnq apziiiros aktai, bendro naudojimo objektq
aprasai saugomi namq bylose. Ataskaitq formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
minisfo 2015 m. Iapkridio 25 d. lsakymu Nr. D1-849. 2019 m. imone ne tik vykde daugiabudir]
namrl administravimo funl(ctas, bet ir organizavo papildomus remonto darbus Sl ,,Plunges blstas"
j6gomis bei perkant kitrl imoniq paslaugas. Remonto darbq poreikis buvo nustatomas ivertinus
daugiabudiq namq techning btklQ, atsizvelgiant i gyventojq praiymus, kontoliuojandiq institucijrl
reikalavimus. Dalis remonto darbq buvo atliekama i5 sukauptrl gyventojrl leSq, dalis investuojant
imones leias, suteikiant teisQ issimoketi daiimis atlikus darbus ir pateikus gyventojams s4skaitas.

Rengiame praSomrl remonto darbq sqmatas. Daug demesio skiriame savalaikiam ir
kokybiBkam gyventojq aptarnavimui.

Rasta defektr+ ir atlikta santechniniq, statybos, elektros instaliacijos ir kitq remonto
darbq, ui 123,4 tlkst. Eur. 2019 metais daugiabudiuose gyvenamuose namuose atlikta elektros
priezirrlos ir remonto darbq uZ 33,9 t[kst. Eur. , Q018m.- fi 2'7,3 tnkst. Eur.) Bendro naudojimo
patalpq buitiniq nuotekrl ir lietaus kanalizacijos remonto darbq atlikta uZ 9,3 tlkst. Eur. (2018m. -
uZ 11,4 tukst. Eur. ) Statybos bei remonto darbq atiikta uZ 49,7 tfikst. Eur. ( 2018m. - uZ 63,5 t[kst.
Erlr.) Kitq remonto darbq atlikta uZ 30,6 tUkst. Eur. (2018m - \Z 42,7 tnk$. Eur. ) Viso darbq
atlikta uZ 144,9 tiikst. Eur.

IS butq nuomos lesr] atlikta statybos bei elektros prieZiuros ir remonto darbq uZ 49,95
t[kst. EDr (2018m. - uZ 82,1 t[kst. Eur. ) i ivykdyta elektros remonto darbq uZ 3,8 tiikst. Er]r.,
santechnikos remonto darbq - ui 5,8 tnkst. Eur., statybos remonto darbrl uZ 22,6 tUkst. Eur. Kiti
darbai atlikti uZ 17,7 tukst. Eur.
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2,2, Nuolatin0s prieziiiros darbai

Vykdomas nuoseklus elektros irenginiq atnaujinimas. 2019 metais, atliekant
daugiabudiq gyvenamqjq namq bendrojo naudojimo elektros irenginiq prieZi[r4, atlikta darbq uZ
40 t[kst. Eur. Tame tarpe technine profilaktika- vid 5 tukst. Eur., neprivatizuotr] butli elektlos
instaliacijos rcmontas 6 tukst.Eur. , ben&ojo naudojimo elektros irenginiq remonto darbq 16t[kst,
Eur. Atnaujinta namo Teliiq g, 12 visa bendrojo naudojimo elektros iranga uZ 4tiikst Eur. V.
Mademio g.1 ir Birutes g. 7l atnaujinta apskaitos skydq elektros iranga uZ 5,4 t[kst. Eur.
Atnaujinta J. Truno-Vaizganto g. 94 , V.Mademio g. 7 laiptiniq apsvietimo elektros instaliacija.
Atlikta smulkesniq remonto ir gedimq lalinimo darbq. Nuraiomi kiekvienq mdnesi gyvenamqjq
namq bendrojo naudojimo elektros skaitikliq rodmenys. Montuojamos paSto dezutes hiptinese.

Pagrindinis demesys planuojant darbus buvo kreipiamas isavalaiki avarijq ir gedimq
salinim4, b[tinLrs vandentiekio, nuotekq, elektros ir Siluminius sistemq remonto, bendro naudojimo
patalpq duq bei langq sandarinimo da$us. Didelis d6mesys buvo skiriamas avarijrl ir gedimq
prevenciniams darbams.

2.3, Daugiabuiiq namq atnaujinimas (modernizayimas)

Plunges rajono savivaldybes tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T1-192 patvifiinta
Plunges rajono savivaldybes energinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose progBma
(toliau - Progmma), o iios Programos igyvendinimo administratore paskida S] "Plunges b[stas".

2019 metais baigti atnaujinimo (modemizavimo) statybos darbai daugiabudiuose namuose ir
p duota valstybinei komisijai bei sulas),ti statybos uzbaigimo aktai. : Gandingos g. 14, Telsir] g. 12,
V. Mademio g. 23, Senamiesdio a. 5.

Renovacijos darbai atliekami daugiabudiuose namuose adresu: Madernio g. 3, Mademio g. 9,
Madernio g. 13, Madernio g. 16, Madernio g.43, Mademio g. 61, Mendeno skg.4, Mendeno skg. 6,
VaiSvilos g. 7, Jucio g. 6, Jucio g. 10, Jucio g. 32.

Pradeti ruosti modernizavimo dokumentai dax 24 namams. Pastebimas spatus modemizavimo
projektq augimas ne tik m[sq administruojamq namq, bet ir bendrijq, p eS tai pasirasius pavedimo
sutarti.

2.4. Plungds miesto pirties ir vielojo tualeto administravimas

Plunges miesto pifiies paslaugq gyventojams suteikta uZ 9,9 tukst. Eur. pirtyje 2019
metais apsilanke 3991 lankytojai.2018 metais suteikta paslaugrl uZ 10,6 tukst. Eur. ir apsila.ke
4223 lanktloial.

Miesto vieiajame tualete apsiianl(e 8726 lankytojq ir sudntta leSq 2,1 t[kst. Eur.
2018 metais 2,2 tDkst. Eur. 8993 lanhaojai. Kadangi pirties bei tualeto teikiamos paslaugos ym
nuostolinga imonei, iS Plunges rajono savivaldyb6s biudZeto buvo skirta 44 tUkst. eur. dotacij;.

Modernizuojami namai, vnt



Imone taip pat eksploatavo pastatus,

Plunge. atitinkamai iki geguZes ir lapkricio men,

esandius adresu Teliiq g. 3 ir V)'tauto 7-1,

3. 2019 metq finansint bnkld

Per 2019 metus Imone gavo 304308 Eur pajamq ir turejo 303440 Eur s4naudq.
Ataskaitiniais metais, lyginant su 2018 metq rezultatais, pajamos iSlieka stabilios. Pajamq dydis
priklauso nuo darbo apimdiq (administruojamo ploto) ir papildomai atliekamq remonto darbq
apimdiq. Papiidomai atliekami remonto darbai (gyventojq naudai) pilnai apmokami; 1) imonds
1esomis, o vdliau surenkami pinigai iS gyventojrl; 2) iS gyventojq sukauptq lesq. Jokio pelno ii tokiq
darbq imone neturi. Apskaita vedama atskirai pagal kiekvien4 nam4.

mas su ankslesniais metais:
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DidZiausia [monds problema ir toliau i3lieka dalies gyvenamqjq ir kitq patalpq savininkq,
savivaldybes socia.linio blsto nuomininkq skolos uZ paslaugas, nes isiskolinimas yra abejotinos
atgauti surnos, kurios ateinandiais laikotarpiais tampa Imones nuostoliais.

Mokesdiq uZ teikiamas komunalines paslaugas 20 1 9 metais prisk aiii\ota 1247331 ,53
Eur. mokesdiq, surinkta 1243478,54 Eur, nepriemoka sudaro 3852,99Eur.

Per 2019 metus uZ sutartyje numatytq sqlygq nevykdymq iSkeldintas vienas buto
nuomininkas iS savivaldybes btsto nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Taip pat viena
socialinio blsto nuomos sutartis nutraukta vadovaujantis LR paramos blstui isiglti ar issinuomoti
istatymo 20 straipsnio 5 daiies 2 punktu.

Taip pat per 2019 metus sudaryti 15 vnt. skolq mokdjimo grafikq, issiqsta 947
raginimq skoloms moketi tame skaidiuje 530 neprivaiizuotiems butrl nuomininkams.

2019 metais del skolq iSieikojimo teismui perduotos 25 bylos, iiieSkoma suma
12 183,56 Eur. UZsienyje gyvenantys 6 asmenys, skolingi imonei 2505,40 Eur, iS kuriq per
Lietuvos teismus iSieskoti nepavyko, ieSkiniai atmesti ir reikia kreiptis i tq Saliq, kuriose asmenys
gyvena teismus. Procesas kol kas sustabdyas, kol bus iSaiskinti keipimosi ikitq valstybiq teismus
btrdai. Antstoliams atiduoti 53 vykdomieji mstai skoloms ilieikoti 2404j,j2 Eur suma. pagal
vykdomuosius Bstus i(ieskota suma - 15434,1 1 Eur (2018 m. Si suma sudarc 12643,20 Ew, o 2A1j
m. - 8716,00 Eur).
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Pagal vykdomuosius ragtus
iSielkota suma

.'.

Imones atliekamas darbas mazina skolq augimo tempus, tadiau nepasiektas Zenklus
isiskolinimq maZdjimas, nes tie patys skolininkai ,,augina" kitas skolas, antstoliai iSiesko ne visas
p teistrl skolq sumas.

Vetinant 2019 metrl Imones veik]4, reikia pamineti, kad iSlaik)'tas svarbiausiq imones
finansiniq isipareigojimq tqstinumas. Pagdndiniai dokumentai, suteikiantys issami4 informacij4
apie imones finansing veikl4 yra 2019 metq balansas, 2019 metq pelno (nuostoliq) alaskaita, 2019
metq finansiniq ataskaitq aiskinaoasis mstas. Siuose dokumentuose pateikta informacija leidZia
veftinti bei kontoliuoti imones finansing padeti bei laiku pdimti racionalius valdymo sprendimus.
Finansines analizes uZdavinys - suteikti informacij4 apie jmong, kuria remiantis bntq galima
numat),ti perspektyvas ir daq4i racionalius valdymo sprendimus, susijusius tiek su vidine, tiek su
iSorine veikla.

III SKYRIUS

2O2O METV VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZES

2020 metais toliau bus vykdomi Vyriausybes, savivaldybes ir kiti numatyti privalomi
l emonto, p eZitrcs, administravimo ir renovavimo (modemizavimo) datbai.

2020 metq strateginiai imones tikslai;
* teikiamq paslaugll ir klientq aptamavimo kokybes gerinimas, ihaukiant i klientq

s4ra54 ir daugiabudiq namq savininkq bendrijas;
administravimo paslaugq kokybes gerinimas, gyventojrl Svietimas daugiabudiq
namrl administravimo klausimais, kadu itraukiant daugiau butq ir kitq patalpq
savininkq i bendrosios nuosavybes objektq valdymq;
aktyviai dalyvauti gyvenamqjq namq renovacijos programos igyvendinime;
skubiai likviduoti atsiradusius gedimus namo bendro naudojimo konshukcijose,
inzineriniuose tinkluose bei mechanineje dalyje;
be priekaist] aptamauti miesto pifiies ir viesojo tualeto lank).tojus;
patikimas ir efektyvus darbas su daugiabuairl namq, bulq savininkq rr

.,

*
a

*

nuomininkq skolininkais;
':. jmones strulllros optimizavimas:
.1. buti geriausiu pasirinkimu esantiems ir bilsimiems klientams.

Svarbiausias uZdavinys, kuris keliamas Imones administacijai, kitiems darbuotojams tai
yra atsakingai suvokti ir ivertinti Siandieninio verslo aplinl<4, santykius su klientais, siekiant kelti
savo teikiamq paslaugq vartotojq pasitikejim4, atsakingai kreipiant demesi iklientq poreikius,
pasi[lant jiems p imtiniausius, labiausiai tinkandius sprendimus.

Direkto us Audrius Sapalas


