
SAVTVALOD.YBES IMONES
,,PLUNGES BUSTAS"

2021 METU VETKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA

Savivaldybes imone ,,Plunges b[stasooyra i5 savivaldybes teise priklausandiq leSq isteigta
Plunges rajrino savivaldybes imone, kurios visas hrrtas nuosavybes teise priklauso Savivaldybei. o
imones turt4 valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikejimo teise.

Sf ,,Plunges biistas" yra atestuota imone, turinti teisg vykdyti daugiabudiq namq bendrojo
naudojimo objektq administravim4, prieLitir4 (eksploatavimq), atlikti statinio statybos darbus ir
daugiabudiq namq atnaujinimo (modernizavimo) progftrmos igyvendinimo administravim4.

fmone yra ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo. [registruota Plunges
rajono savivaldybeje 2000 m. sausio 16 d. Registravimo Nr. Sf-2000-1.

fmones kodas 271042320. PVM kodas LT7104232t9.
fmones adresas: I. Kondiaus g. 3, Plunge.
Interneto puslapis : www.pbustas.lt .

S[ "Plunges biistas" vykdydama savo tiking - finansing veikl4 vadovaujasi Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, rajono savivaldybes tarybos
sprendimais, imones istatais, daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq administravimo
nuostatais, administruojamq daugiabudirl namr+ bendrasavininkiq sprendimais bei kitais teises aktais
reglamentuojandiais daugiabudiq namq priehiurq. fmones veiklos laikotarpis yra neribotas.

[mones istatinis kapitalas - 569590,06 Eur.
Sf ,,Plunges b0stas" 2021metus baige turedama 5277 Eur grynojo pelno.
2021m. gruodZio 31 d. imoneje dirbo 21 darbuotojas.

II SKYRIUS
IMONES VEIKLOS APRASYMAS

1. Bendroji dalis, tikslai ir uZdaviniai

Pagrindinis imones veiklos tikslas, kuris numatytas imones nuostatuose - teikti vie54sias
paslaugas: Savivaldybes gyvenamqlq daugiabudiq namq bendro naudojimo prieiliura, remontas ir
eksploatavimas, teritorijq prieZitira, nuolatine technine prieLiira, vykdyti daugiabudiq gyvenamqjq
namq atnaujinimo (modemizavimo) administratoriaus pareigas, teikti patalpq nuomos vie54sias
paslaugas ir vykdyti Savivaldybes socialinio b[sto fondo gyvenamqjq namq bendrqjq objektq
administravim4 ir nuolating techning prieZitir4.

Sl ,,Plunges biistas" strategija isitvirtinti rinkoje ir maZiausiomis s4naudomis efektyvinti
imones veikl4, siekti optimalios ir kokybi5kos imones veiklos, bei biiti geriausiu pasirinkimu
esantiems ir b{isimiems klientams.

[mone siekia savo tikslq vadovaudamasi seniai prigijusiomis ir puoselejamomis vertybemis:
- 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.
fmone, siekdama i5laikyti konkurencingumg ir pelningum4, nuolat rflpinasi darbo

efektyvumo gerinimu ir iesko naujq, efektyviq biidq s4naudq maZinimui.



Viena svarbiausiq mlsq imones vertybiq yru konstruktyvus bendradarbiavimas su
priZiiirimq daugiabudiq namq gyventojais bei geri santykiai tarp padiq imones darbuotojq.

S[ ,,Plunges biistas" misija - igyvendinti istatymq ir teises aktq reikalavimus; operatyviai
sprgsti i55Ukius, susijusius su imones teikiamomis paslaugomis, siekiant sukurti patogi4 ir saugi4
aplink4 klientams.

Sl ,,Plunges bfistas'o vizija - moderni daugiabudiq namq valdytoja ir priZiflretoja, patikimas
visuomenei administratorius, vykdant daugiabudiq namq atnaujinim4 (modernizavim4) bei
profesionali, finansi5kai stabili, kokybi5kas paslaugas teikianti imone. Tapti vienu i5 Lietuvos
daugiabudius namus administruojandiq imoniq lyderiu.

[monds vertinimas:

2.Veiklos apLvalga

2.1. Daugiabuiiq namrl bendrojo naudojimo objektq administravimas

2021-12-31 S[ ,,Plunges bustaso'admirtistravo 151 daugiabudius gyverurmuosius namus. IS
jq 65 - penkiq auk5tq, 12 - keturiq auk5tq, 27 - trij\ auk5tq, 41 - dviejq auk5tq, 5 - vieno auksto ir
vien4 - devyniq auk5tq. Bendras plotas sudaro 208,3 tlkst. kv. m. I5 jq Plunges rajono savivaldybei
priklausandiq socialiniq b0stq plotas sudaro 11,5 tiikst. kv. m.

Vadovaujantis statiniq prieZioros reglamentais, administruojamuose daugiabudiuose
namuose buvo atliktos sezonines bei metines apZiiiros ir uZpildyti gyvenamqiq namq technines
prieZitiros Zumalai. Administratoriaus veiklos ataskaitos, kuriose nurodomi ir namq remonto planai,

STIPRYBES (i5skirtinumas) SILPNYBES
o Patirtis pastatq administravimo srityje.
o Kompetencija statybos, pastatq

prieZi[ros, pastatq administravimo
srityje.

o Rinkos dalis: daugiabudiq
administravimas ir pastatq prieZiDra.

o Sukauptatechninebaze.
o Ai5kios pastovios pajamos.
o Galimybes kontroliuoti darbq apimtis

dalyje paslaugq.
o Konkurencingos darbq kainos.
. Ilgai dirbanti ir stipri komanda.
o Platus atliekamg darbu profilis.

o Apyvartiniq le5q trDkumas.
o Letas darbq atlikimo tempas.
o Sudetingas ir letas pirkimq procesas.
o Prasta gyventoiq nuomond apie imonE.o Nevisi5kai i5naudojamos IT teikiamos

galimybes.
. Nuostolingr+ paslaugq teikimas nuo

kuriq negalima atsisakyti
o Darbo jegos senejimas.
o Nuolat didejantis darbo uZmokestis.

GALIMYBES GRESMES

o Plesti paslaugq pasi[I4.
o UZdirbti papildomq pajamq i5 statybos ir

remonto darbq.
o Reklamuoti atliekamaspaslaugas.
o Plesti komunaliniq aptamavimq

priskaitymq (le5q surinkimo) paslaugas.
o Malinti vidini biurokratizm4.

o Darbuotoiq suZeidimai, nelaimingi
atsitikimai.

o Esamq klientq praradimas.
o Esame kvalifikuotq darbuotoiq

iSejimas.
o Duomenq ir informacijos saugumo

spragos.
o Ilgalaikiai elektros energijos tiekimo

sutrikimai.
o Nepalankiis teisiniai sprendimai.



vieSai skelbiamos imones interneto svetaineje. Namr+ apZitiros aktai, bendro naudojimo objektq
apraSai saugomi namq bylose. Ataskaitq formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. lapkridio 25 d. isakymu Nr. D1-849. 2021 m. imone ne tik vykde daugiabudiq namq
administravimo funkcijas, bet ir organizavo papildomus remonto darbus S[,,Plunges b[stas" jegomis
bei perkant kitq imoniq paslaugas. Remonto darbq poreikis buvo nustatomas ivertinus daugiabufiq
namq techning biiklg, atsiZvelgiant i gyventojq pra5ymus, kontroliuojandiq institucijq reikalavimus.
Dalis remonto darbq buvo atliekama i5 sukauptq gyventojq le5q, dalis investuojant imones ld5as,
suteikiant teisg i5simoketi 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 kiq remonto darbq,
rtZ 59,5 tDkst. Eur.202l metais daugiabudiuose gyvenamuose namuose atlikta elektros prieZitiros ir
remonto darbq uL, 12,6 tiikst. Eur, (2020 m. - 32,6 tflkst. Eur), bendro naudojimo patalpq buitiniq
nuotekq ir lietaus karulizacijos remorito darbq atlikta tZ.12,7 tlkst. Eur (2020 m. - I1,3 ttikst. Eur),
statybos bei remonto darbq atlikta ui,ll,5 ttikst. Eur (2020 m. - 43,5 ttikst. Eur). Kitq remonto darbq
atlikta t222,7 ttikst. Eur (2020 m. - 35,8 t[kst. Eur).

I5 butq nuomos le5q atlikta statybos bei elektros prieZi[ros ir remonto darbq uZ 110,3 tflkst.
Eur (2020 m. -26,0 tiikst. Eur); i5 jq: elektros remonto darbq -2,7 tikst Eur, santechnikos remonto
darbq -12,4 t0kst. Eur, remonto darbq -95,2ttikst. Eur. Palyginus su 2020m.atliktqdarbqpadidejo
84,3 tokst. Eur.

I pav.

Teikiamos paslaugos

. Elektros prieZi0ros ir remonto darbai

r BuitiniU nuotekU ir lietaus kanalizacijos remonto

,, Statybos bei remonto darbai

Kiti remonto darbai

2.2. Nuolatinds prieiitrros darbai

2021 m. buvo vykdomas nuoseklus elektros irenginiq atnaujinimas. Atliekant daugiabudiq
gyvenamqiq namq bendrojo naudojimo elektros irenginiq prieLifirq, atlikta darbq uZ, 37,4 tiikst. Eur.
I5 jq technine profilaktika - 22,3 tfkst. Eur, bendrojo naudojimo elektros irenginiq remonto darbq -
12,6 t[kst. Eur, elektros skaidiukq nura5ymas - 2,5 t[kst. Eur.

Atnaujintas daugiabudiq namq V. Madernio g. 9 ir 35 riisiq, 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 gedimq
5alinim4.

2021 m. dalyvavome LR Aplinkos projektq valdymo agentfiros paskelbtame projekte
,,Suskystintq naftos dujq balionq daugiabudiuose pakeitimo kitais energijos Saltiniais". pagal projekta

2t%



sekmingai atlikome darbus 9 daugiabudiuose namuose: Dariaus ir Gireno g. 40, 41, 42, 45, 47, 49,
Laisves al.3,6, Stoties g.l4.Vienambutuibuvo skiriama ikiT26EursuPVMparama-daugiabudiq
ruImq bendrqiq elektros arba dujq inZineriniq sistemq pertvarkymui -242Eur, butq elektros arba dujq
sistemos pertvarkymui - 242 Eur ir elektrines arba dujines virykles isigijimui -242 Eur. Taip pat
imone uZ atliktus darbus gavo 3 proc. administravimo i5laidq nuo bendry pertvarkymo darbrl ir
virykliq isigijimui numatytq maksimaliq finansavimo ikainiq. Sis projektas bus tgsiamas kituose
daugiabudiuose ir Siais metais.

2.3. Daugiabuiiq namq atnaujinimas (modernizavimas)

Plunges rajono savivaldybes tarybos 2013 m.liepos 25 d. sprendimu Nr. Tl-lg2patvirtinta
Plunges rajono savivaldybes energinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose rurmuose programa
(toliau - programa), o Sios programos igyvendinimo administratore paskirta S{ "Plunges bfrstas".

2021 metais baigti atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai 14 daugiabudiq namq ir
priduota valstybinei komisijai bei sura5yti statybos uZbaigimo aktai: V. Madernio g. 35, V. Madernio
9.7,Y. Madernio 9.39,V. Madernio g.43,A. Vai5vilosg.2T,Vytauto g.27,Birutes g. 30, Pramones
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 9.47.

Siuo metu renovacijos darbai atliekami 16 daugiabudiq namq, i5 kuriq 6 daugiabudiuose
rulmuose greitu metu bus gauti statybos uZbaigimo aktai. Pradeti ruo5ti modernizavimo dokumentai
dar 22 namams.

Nuo 2014 m. i5 viso jau yra atlikta 64 daugiabudiq namq atnaujinimo (modernizavimo)
darbq. Po statybos darbq uZbaigimo S|,,Plunges bustas'o tenka ne maLana5ta, taiyra, 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

2021metais imone Plunges miesto pirties ir vie5ojo tualeto i5laikymui gavo 40,0 tiikst. Eur.
UZ miesto vie5osios pirties paslaugas surinkta 4,9 tiikst. F;tr (2020 m. - 4,0 tfrkst. Eur). Gauti
asignavimai i5 biudZeto ir surinktos leSos uZ suteiktas paslaugas panaudotos darbo uZmokesdiui,
socialinio draudimo imokoms, komunalinems paslaugoms, remontui ir kitoms i5laidoms, kurios
sudaro 44,9 tEkst. Eur.

2021 m. pirtyje apsilanke 1658 lankytojai (2020 m. - 1584 lankytojq). Del Covid-19
pandemijos pirtis nedirbo 5 men.

3. 2021 metq finansinO btrklC

Per 2021 metus imone gavo 615 080 Eur pajamq, i5 kuriq - 452 255 Eur pajamos iS
pagrindines veiklos. I5 jq uZ gyvenamqjq namq administravimq 177 402 Eur, techning prieZiur4
56 809 Eur, elektros prieZifiros ir remonto darbus 38 388 Eur, neprivatizuott4 butq administravim4
43 924 Eur, Zemds sklypo prieZiiir4 41 465 Eur, uZ renovuojamq namq administravimq 66 245 Ew,
kredito administravim4 19 145 Eur, negyvenamq patalpq nuom4 8 877 Eur. Tai sudaro 74o/o visrtr
pajamq.

Per finansinius metus patirta 609 803 Eur s4naudq.Didi:iqqs4naudq dali sudaro darbuotojq
darbo uZmokestis ir socialinis draudimas - 334 961 Eur (55% visq s4naudq), medZiagos, kuras - 10
917 Eur, ilgalaikio turto nusidevejimo s4naudos - 13 304 Eur, Zemes sklypo prieZiuros s4naudos -
41 477 Eur, kitos bendrosios ir administracines s4naudos - 197 748 Eur, kitos s4naudos - 11396
Eur.

Sf ,,Plunges biistas" 2021 m. gavo grynojo pelno - 5277 Eur (2020 m. - 2688 Eur).



Pajamq ir s4naudq palyginimas, Eur/metus:
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2021metais del skolq i5ie5kojimo teismui perduotos 89 bylos (2020 m. 56 bylos), i5ie5koma
suma - 42 792,68 Eur (2020 m.25 296,12 Eur). Antstoliams atiduoti 92 vykdomieji ra5tai skoloms
i5ie5koti 45 650,31Eur suma. Pagal vykdomuosius ra5tus i5ieskota suma - 23 728,29 Eur (2020 m.
-20 918,93 Eur).

Pagal vykdomus ra5tus i5ie5l<ota suma, Eur/metus
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Vertinant 2021 me1n4 imones veikl4, reikia pamineti, kad i5laikytas svarbiausiq imones
finansiniq isipareigojimq tgstinumas. Pagrindiniai dokumentai, suteikiantys iSsami4 informacij4 apie
imones finansing veikl4 yra202l metq balansas,202l metq pelno (nuostoliq) ataskaita, 2021 meln4
finansiniq ataskaitq ai5kinamasis ra5tas. Siuose dokumentuose pateikta informacijaleidhia vertinti
bei kontroliuoti imones finansing padeti bei laiku priimti racionalius valdymo sprendimus. Finansines
analizes uZdavinys - suteikti informacij4 apie imong, kuria remiantis bttq galima numatyti
perspektyvas ir daryti racionalius valdymo sprendimus, susijusius tiek su vidine, tiek su i5orine
veikla.
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III SKYRIUS
2022N'[ETV VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZES

2022 metais toliau bus vykdomi Vyriausybes, savivaldybes ir kiti numatyti privalomi
remonto, prieZi[ros, administravimo ir renovavimo (modemizavimo) darbai.

2022 mett4 strateginiai imones tikslai:
o administravimo paslaugq kokybes gerinimas, gyventojq Svietimas daugiabudiq namq

administravimo klausimais, kartu itraukiant daugiau butq ir kitq patalpq savininkq i
bendrosios nuosavybes obj ektq valdym4;

o aktyviai dalyvauti gyvenamqjq namq renovacijos progftrmos igyvendinime;o skubiai likviduoti atsiradusius gedimus namo bendro naudojimo konstrukcijose,
inZineriniuose tinkluose bei mechaninej e dalyj e ;

o be priekai5tq aptamauti miesto pirties ir vie5ojo tualeto lankytojus;
o patikimas ir efektyvus darbas su daugiabudiq namq, butq savininkq ir nuomininkrl

skolininkais;
o imones struktflros atnaujinimas ir optimizavimas;
o imones veiklos finansinis stabilumas ir veiklos pelningumas;
o gerinti ivaizdi tarp esamq ir bUsimq klientq tarye;
o darbuotoiq kompetencijos tobulinimas ir motyvacijos didinimas;
o dokumentq valdymo sistemos idiegimas, darbo vietq modernizavimas;
o kaimi5kose senitnijose 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 kelti savo
teikiamq paslaugq vartotojq pasitikejim4, atsakingai kreipiant demesi i klientq poreikius, pasitlant
j iems priimtiniausius, labiausiai tinkandius sprendimus.

Direktorius Eugenijus Palubinskas
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