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PATVIRTINTA
UAB „Visagino būstas“ valdybos
___________________ sprendimu Nr. _____
I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE ĮMONĘ
1.1. Bendroji informacija
Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas – 2014 metai.
Pagrindiniai duomenys apie bendrovę:
Bendrovės pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino būstas“

Bendrovės adresas

Statybininkų g. 24, LT-31205 Visaginas

Telefonas

(8 386) 70 262

Faksas

(8 386) 72 260

Elektroninis paštas

v_bustas@dkd.lt

Interneto tinklapis

www.visaginobustas.lt

Teisinė–organizacinė forma

juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data

1995 m. liepos mėn.

Registro tvarkytojas

VĮ Registrų centras

Įstatų registravimo data

2014 m. sausio 17 d.

Bendrovės kodas

155498117

Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis:
• Tiekti geros kokybės paslaugas
• Rūpintis aplinka
• Dirbti klientams
• Imtis iniciatyvos ir taikyti naujoves
• Rūpintis daugiabučiais namais
1.2. Bendrovės valdymas
„Visagino būstas“ – uždaroji akcinė bendrovė, kurios įstatinį kapitalą sudaro 5374,7 tūkst.
Lt. Akcijos 100  priklauso Visagino savivaldybei. Bendrovės akcininkė tiesiogiai dalyvauja
bendrovės valdyme deleguodama į bendrovės stebėtojų tarybą ir valdybą savo atstovus.
Bendrovės struktūra pateikta 1 priede (39 lapas).
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STEBĖTOJŲ TARYBA
• Artūras Pimpė
Visagino savivaldybės tarybos sekretorius;
• Olegas Davidiuk
Visagino savivaldybės tarybos narys;
• Sergejus Kotovas
Visagino savivaldybės tarybos narys;
• Viktorija Abaravičienė
Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo
ir investicijų valdymo skyriaus vedėja;
• Rima Svidinskienė
Visagino savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.
Stebėtojų tarybos pirmininkas – Artūras Pimpė.
VALDYBA
• Vytautas Šlaustas
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
• Konstantinas Bagdanavičius
Visagino savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas;
• Neringa Jefimovienė
Visagino savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;
• Natalja Rydzik
Visagino savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė;
• Liubov Sverčkova
UAB „Visagino būstas“ direktorė.
Valdybos pirmininkas – Vytautas Šlaustas.
VADOVYBĖ
• Liubov Sverčkova
Direktorė;
• Tatjana Krivochiža
Techninė vadovė;
• Nijolė Lukšonytė
Vyriausioji buhalterė
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2014 metais vyko 2 stebėtojų tarybos posėdžiai. Buvo sprendžiami klausimai:
Data

Darbotvarkė

Eil.
Nr.
1

2014-09-10

1. Dėl UAB „Visagino būstas“
stebėtojų tarybos pirmininko
rinkimų.
2. Dėl UAB „Visagino būstas‘
stebėtojų tarybos darbo reglamento
parengimo

2

2014-10-29

1. Dėl UAB „Visagino būstas“
stebėtojų tarybos darbo reglamento
patvirtinimo.
2. Dėl UAB ,,Visagino būstas” veiklos
strategijos,
metinių
finansinių
ataskaitų rinkinio už 2013 m. bei
balanso
ir
pelno
(nuostolių)
ataskaitos už 2014 m. pirmąjį
pusmetį pateikimo.

Stebėtojų tarybos narių
dalyvavimas
Viktorija Abaravičienė
Oleg Davidiuk
Sergejus Kotovas
Artūras Pimpė
Rima Svidinskienė
Viktorija Abaravičienė
Oleg Davidiuk
Sergejus Kotovas
Artūras Pimpė
Rima Svidinskienė

2014 metais vyko 14 valdybos posėdžių. Buvo sprendžiami klausimai:
Eil.
Nr.
01-58

Data
2014-01-29

Darbotvarkė

Valdybos narių
dalyvavimas
1. Dėl komunalinių atliekų išvežimo Konstantinas Bagdanavičius
2013 m. ir lėšų grąžinimo
Natalja Rydzik
(Pranešėja vyr. ekonomistė
Liubov Sverčkova
Valentina Parakevič)
Vytautas Šlaustas
2. Dėl požeminių konteinerių
eksploatacijos sausio mėnesį.
(Pranešėjas mechanizacijos
baro viršininkas Gintautas Daukantas)
3. Dėl dalyvavimo Norvegijos
programoje, skirtoje atliekų
sistemų tobulinimui.
4. Dėl dalyvavimo Būsto rūmų
organizuojamajame seminare
Rumunijoje.
5. Dėl VPO pasiūlymo.
6. Kiti.
6.1. Dėl pareigybių sąrašo ir įmonės
struktūros patikslinimo ir
patvirtinimo.
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6.2. Dėl sertifikato įsigijimo.
01-59

2014-02-10

1. Dėl UAB „NTM“ kvietimo.
2. Dėl Festivalio g. 1, 3, 6, 8 namų
priežiūros ir skolų.
3. Dėl papildomų atostogų
suteikimo direktorei Liubov
Sverčkovai.
4. Kiti.
4.1. Dėl ataskaitos gyventojams.

Konstantinas Bagdanavičius
Neringa Jefimovienė
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas

01-60

2014-03-07

1. Dėl bendrovės veiklos susijusios
su namų renovacijos projektų
administravimo atskyrimo.
2. Dėl patalpų Parko g. 4 remonto.
3. Dėl UAB „Vilogus“ pasiūlymo.
4. Dėl lėšų skolinimo naujai
įsteigtai įmonei (N. Kucharevai pateikti teisinę informaciją ar tai
galima?)

Konstantinas Bagdanavičius
Neringa Jefimovienė
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas

01-61

2014-03-24

1. Dėl beviltiškų skolų
(informacija).

Konstantinas Bagdanavičius
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas

2. Dėl pritarimo Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklėms (M.
Gliaubertas).
3. Dėl pareigybių sąrašo.
4. Kiti.
4.1. Dėl požeminių konteinerių.
4.2. Dėl atidėjinių paskirties
pakeitimo.
4.3. Kiti
01-62

2014-04-30

1. Dėl akcininkų susirinkimo
šaukimo ir darbotvarkės
patvirtinimo.
2. Dėl finansinės atskaitomybės
rinkinio svarstymo ir pritarimo
(L. Jesipenko).
3. Dėl metinio pranešimo
nagrinėjimo ir tvirtinimo (L.
Sverčkova).
4. Dėl pelno (nuostolių)

Konstantinas Bagdanavičius
Neringa Jefimovienė
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas
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paskirstymo (L. Sverčkova).
5. Dėl audito išvadų (informacija)
(L. Jesipenko).
01-63

2014-05-16

Dėl komunalinių atliekų surinkimo iš
požeminių konteinerių (pranešėjas
Gintautas Daukantas).

Konstantinas Bagdanavičius
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas

01-64

2014-05-19

Dėl materialinės pagalbos skyrimo.

01-01

2014-06-05

1.
2.
3.
4.

Konstantinas Bagdanavičius
Neringa Jefimovienė
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas
Konstantinas Bagdanavičius
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas

01-02

2014-06-25

1. Dėl paskolos gavimo (daugiabučių
gyvenamųjų namų modernizavimas).
2. Kiti klausimai

01-03

2014-07-03

1. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo
Veteranų g. 6 modernizavimo
organizavimo (V. Jonušas).
2. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo
Festivalio g. 3 elektros instaliacijos
atstatymo (O. Ivanova).

01-04

2014-07-17

01-05

2014-10-22

Dėl pirmininko rinkimų.
Dėl pirmininko pavaduotojo rinkimų
Dėl sekretoriaus pareigų vykdymo.
Dėl valdybos darbo reglamento
patvirtinimo.
5. Kiti klausimai.
5.1. Dėl UAB „Willenbrock Baltic“
2014-06-05 kvietimo.
5.2. Dėl paskyrimo vykdyti
direktoriaus pareigas Liubov
Sverčkovos komandiruotės
laikotarpiu (2014-06-09 – 15
dienomis)

1. Dėl LAAIF programos
finansuojamų projektų.

Konstantinas Bagdanavičius
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas
Konstantinas Bagdanavičius
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas

2. Kiti.

Konstantinas Bagdanavičius
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas

1. Dėl UAB „Visagino būstas“
stebėtojų tarybos skyrimo ir

Konstantinas Bagdanavičius
Natalja Rydzik
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stebėtojų tarybos darbo
reglamento (informacija).

Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas

2. UAB „Visagino būstas“
darbuotojų pareigybių sąrašo ir
organizacinės struktūros
tvirtinimo.
3. Dėl UAB „Visagino būstas“
valdybos darbo reglamento
projekto tvirtinimo.
4. Dėl Kreditų biuro „Creditinfo“
pasiūlymo.
5. Dėl mechanizacijos baro
viršininko G. Daukanto prašymo
pastatyti kieto kuro laikymo
sandėlį.
6. Kiti klausimai.
6.1. Dėl komunalinių atliekų
išvežimo (surinkimo) iš pusiau
požeminių konteinerių bei pusiau
požeminių konteinerių ištuštinimo
grafikų (informacija).
01-06

2014-10-30

1. Dėl bendrovės veiklos programos
ir verslo plano patikslinimo
patvirtinimo (2011-05-25
Protokolas Nr. 01-15).

Konstantinas Bagdanavičius
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas

2. Dėl UAB „Visagino būstas“
direktorei Liubov Sverčkovai
kasmetinių atostogų suteikimo.
3. Kiti.
01-07

2014-12-22

1. Dėl Supaprastintų pirkimų
taisyklių patikslinimo. (M.
Gliaubertas)
2. Dėl pritarimo patikslinti Mažos
vertės pirkimų, kuriuos atlieka
pirkimų organizatorius apklausos
būdu, taisykles. (M. Gliaubertas).

Konstantinas Bagdanavičius
Neringa Jefimovienė
Natalja Rydzik
Liubov Sverčkova
Vytautas Šlaustas
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3. Dėl darbuotojų skatinimo Šv.
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.
4. Dėl konteinerių įsigijimo,
įgyvendinant Visagino
savivaldybės teritorijoje –
sodininkų bendrijose –
konteinerinę sistemą.
5. Kiti.
5.1. Dėl UAB „Daturė“
prašymo (informacija).
5.2. Dėl bendrijos „Energetikų
g.20“ (informacija).
Bendrovės vyriausioji buhalterė – Larisa Jesipenko (iki 2014 m. birželio mėn.), Nijolė
Lukšonytė.
Bendrovės įstatų paskutinė redakcija įregistruota VĮ Registrų centre 2014 m. sausio 17 d.
Bendrovėje 2014 m. gruodžio 31 d. dirbo 143 darbuotojai.
2014 m. pajamos sudarė 6721435 Lt.
2014 metais bendrovė žingsnis po žingsnio siekė tapti efektyvia, visuomenės pasitikėjimą
turinčia bendrove ir atsakinga savo veikla prisidėti prie darnaus miesto vystymosi, principais
pagrįsto verslo tradicijų formavimo.
Greta šio tikslo užtikrinti daugiabučių namų techninės būklės palaikymą, šilumos nuostolių
mažinimą, laiku tvarkyti komunalines atliekas, nuolat ieškoma būdų veikti pažangiau, pasiekti
daugiau geresnių rezultatų nedidinant sąnaudų.
Nuolat skatinti visuomenę stebėti suvartojamos elektros energijos kiekius, šilumos kiekius,
daryti jiems įtaką, įdiegiant energiją taupančias priemones.
Svarbiu socialinės atsakomybės veikloje laikome darbuotojų asmeninį indėlį į darnesnės
visuomenės ir aplinkos kūrimą.
Svarbūs įvykiai:
-

2014 metais įregistruoti nauji įstatai;

-

2014 metais paskirta Stebėtojų taryba;

-

įdiegta nauja atliekų surinkimo sistema, pritaikyta 5-aukščių namų gyventojams ir

patvirtinti nauji tarifai;
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-

pradėtos procedūros dėl dviejų namų modernizavimo;

-

įkurtas atskiras padalinys vykdyti daugiabučių namų modernizavimo projektų

administravimo funkcijas.
-

nebuvo išmokėti dividendai už 2013 metus (visuotinio akcininkų susirinkimo

sprendimas);
-

sudaryta sutartis su VšĮ „Credibell“ dėl skolų išieškojimo;

-

papildomai įsigyti 8 pusiau požeminiai konteineriai (Bendrovės akcininko sudarytas iš

pelno rezervas ilgalaikiam turtui įsigyti);
-

įsigyta nauja šiukšliavežė su svėrimo įranga (Bendrovės akcininko sudarytas iš pelno

rezervas ilgalaikiam turtui įsigyti), 2 priedas (40–41 lapas).
-

gavus iš ES struktūrinių fondų lėšas darbuotojų mokymams pagal Europos socialinio

fondo finansuojamą projektą „Lietuvos privataus sektoriaus įmonių darbuotojų ir vadovų profesinių
įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas per bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi skatinimą“ Nr.
VP1-1.1-SADM-01-K-02-266 buvo apmokyti įmonės darbuotojai, kurie kėlė kvalifikaciją ir gavo
pažymėjimus: santechnikai, elektrikai (turi teisę vykdyti varžos matavimus), suvirintojai elektra ir
dujomis (gavo tarptautinius sertifikatus), darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su klientais (situacijų
valdymas), buhalteriai ir namų techninės priežiūros vadybininkai;
-

pasirengimas įvesti eurą.
1.3. Klientų aptarnavimas

Geriausiai UAB „Visagino būstas“ darbą gali vertinti klientai, kurie kiekvieną dieną
naudojasi bendrovės teikiamomis paslaugomis.
Patenkintas klientas – tai pagrindinis bendrovės tikslas, todėl bendrovė nuolat siekia
betarpiško kontakto su savo paslaugų gavėjais.
2014 metais gauta 2109 prašymų, iš jų: iš juridinių asmenų 1110 prašymų ir 2 skundai. Visi
dokumentai išnagrinėti ir pateikti atsakymai.
Siekiant išvengti konfliktų ir pagerinti paslaugų kokybę, įrašomi pokalbiai telefonu.
Bendrovės interneto svetainėje www.visaginobustas.lt veikia savitarnos svetainė, kurios
pagalba galima buvo apmokėti paslaugas, peržiūrėti visas savo sąskaitas.
Klientų patogumui, sudaryta galimybė kreiptis elektroniniais laiškais.
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Siekiant pagerinti klientų aptarnavimo kokybę, buvo vykdomi darbuotojų mokymai:
bendravimo su klientais, konfliktų valdymo, derybų meno, pirkimų–pardavimų organizavimo ir kitų
tobulinimo aspektų.
II. BENDROVĖS VEIKLA IR PASLAUGOS
2.1. Veiklos apibūdinimas
Bendrovės veiklos kodas pagal ekonominės veiklos klasifikatorių – 811000, pagrindinis
tikslas – daugiabučių namų administravimas, jų techninė priežiūra, įgyvendinant privalomuosius
gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taupus šilumos vartojimas bei švari
aplinka, taip pat komunalinių atliekų tvarkymas, perlaidų vykdymas. Siekdama aukščiau išvardintų
tikslų bendrovė įsipareigoja:
• laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų bendrovės įsipareigojimų,
reglamentuojančių pastatų techninę priežiūrą bei aplinkos apsaugą;
• siekti nuolatinio techninės priežiūros bei aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo;
• glaudžiai bendrauti su valdžios, Lietuvos butų ūkio bei Lietuvos atliekų tvarkytojų
asociacijomis ir kitomis institucijomis namų priežiūros bei aplinkosaugos klausimais;
• siekti geresnės paslaugų kokybės ir mažiausios žalos aplinkai;
• kuo efektyviau naudoti energetinius ir gamtinius išteklius;
• taikyti prevencines priemones, kad kuo mažiau būtų teršiama aplinka, oras ir vanduo;
• ugdyti bendrovės darbuotojų atsakomybę už tinkamą namų techninę priežiūrą bei švarią
aplinką;
• glaudžiai bendrauti su bendrovės klientais (daugiabučių namų savininkais), siekiant
išsaugoti jų bendro naudojimo objektus.
2014 metais bendrovė pradėjo vykdyti Visagino savivaldybės tarybos pavedimą dėl
daugiabučių namų renovavimo projektų administravimo. Šiam tikslui buvo įsteigtas padalinys,
kuriam išskirtos 140 m² patalpos adresu Parko g. 4. Atliktas šių patalpų remontas, įrengta apsaugos
bei gaisrinė signalizacija. Šis padalinys įregistruotas kaip duomenų valdytojas Valstybiniame
duomenų valdytojų registre. Per ataskaitinį laikotarpį parengti ir suderinti su Visagino savivaldybės
administracija 57 investiciniai planai, pravesta 63 susirinkimai su gyventojais, paruošti dokumentai
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dėl renovacijos daugiabučiuose namuose adresais Taikos pr. 78A ir Visagino g. 21, analizuojami ir
rengiami dokumentai dėl renovacijos bendrijos name, adresu Veteranų g. 6.
UAB „Visagino būstas“ kartu su Visagino savivaldybės administracija vykdo Visagino
miesto aplinkos apsaugos politiką atliekų tvarkymo srityje. Bendrovė užregistruota Atliekas
tvarkančių įmonių registre.
2014 metais pradėta eksploatuoti naujai įdiegta komunalinių atliekų tvarkymo sistema – t.y.
pusiau požeminiai konteineriai, skirti surinkti atliekoms iš 5-aukščių namų. Naujos sistemos
įdiegimas leido sumažinti tarifus gyventojams.
2014 metais bendrovė patyrė nuostolius surinkdama atliekas sodų bendrijoje „Pavasaris“.
Kraunant atliekas į šiukšliavežės bunkerį, atliekos užsiliepsnojo, apdegė bunkeris, skirtas atliekoms
rinkti, išsilydė laidai, nebeveikė mechanizmai. Dėl atliekamo gaisro tyrimo (kol bus nustatytos
gaisro priežastys bei pateikta galutinė išvada) šiukšliavežė jau pusę metų stovi neeksploatuojama.
Ekspertų nuomone, šiukšliavežės remontas gali kainuoti iki 50 tūkst. litų. Šis įvykis dar kartą
parodė, kad sodų bendrijoje „Pavasaris“ iki šiol nėra veikiančios atliekų surinkimo sistemos –
atliekos kaupiasi, guli mėnesiais netvarkomos ir bet kaip sandėliuojamos, be to, atliekos yra
neaiškios sudėties.
2014 metais bendrovė vykdė papildomą veiklą – mechanizmų, transporto, patalpų nuomą,
finansinę veiklą, remonto darbus, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimo darbus.
Bendrovės teikiamų paslaugų, daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų
savininkams, kainas (ar metodikas) tvirtina Visagino savivaldybės taryba.
Bendrovės paslaugų, teikiamų juridiniams asmenims, kainos reguliuojamos tarpusavio
susitarimu sutarčių pagrindu.
2014 metais UAB „Visagino būstas“ atnaujino:
• atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius;
• atestatą eksploatuoti elektros įrenginius;
• Lietuvos banko licenciją.
2014 metais bendrovė teikė paslaugas:
• daugiabučių namų administravimo;
• daugiabučių namų techninės priežiūros;
• daugiabučių namų bendro naudojimo vietų valymo;
• avarijų lokalizavimo;
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• daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros;
• pinigų perlaidų;
• atliekų tvarkymo;
• patalpų bei mechanizmų nuomos.
Bendrovės klientai ir pagrindinės jų grupės:
• fiziniai asmenys (daugiabučių namų gyventojai);
• juridiniai asmenys.
Bendrovės klientai pasiskirstė taip:
• fiziniai asmenys

74 ;

• juridiniai asmenys 26 .
Bendrovės veikla neskirstoma į geografinius segmentus, nes visa veikla vykdoma Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
Bendrovės veikla skirstoma į verslo segmentus: daugiabučių namų bei kitų patalpų
savininkai (fiziniai asmenys) ir paslaugos pagal sutartis (fiziniai ir juridiniai asmenys).
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog bendrovė gaus iš sandorių ekonominę naudą ir kai
galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi be PVM. Pajamos pripažįstamos
vadovaujantis kaupimo principu ir apskaitoje registruojamos neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo
laiką.
Bendrovės įstatinis kapitalas 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 5374736 Lt.
2014 m. pajamos

6721435 Lt;

2014 m. sąnaudos

6670975 Lt;

2014 m. pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą

50460 Lt.

2.2. Viešieji pirkimai
UAB „Visagino būstas“ nuo 2013 m. gegužės mėn. yra įregistruota kaip perkančioji
organizacija. Vykdydama viešuosius pirkimus bendrovė vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais
įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais.
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Bendras 2014 metais viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius – 351, vertė – 2532000Lt,
CVP IS priemonėmis vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius – 16, vertė – 1730143 Lt,
per CPO vykdytų sutarčių skaičius – 8, vertė – 420436 Lt.
Ataskaitos apie pirkimus skelbiamos viešai.
2.3. Administravimas
2014 m. sausio 1 d. bendrovė administravo 212 daugiabučių gyvenamųjų namų arba
476525m² ploto. 2014 m. gruodžio 31 d. 206 daugiabučių gyvenamųjų namų arba 463054 m² ploto.
Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-90 patvirtinti
administravimo tarifai, apskaičiuoti kiekvienam namui individualiai, atsižvelgiant į namų amžių,
aukštingumą ir plotą. Tarifai kiekvienam namui viešai paskelbti bendrovės interneto svetainėje.
Administravimo pajamos 699890 Lt, išlaidos 674485 Lt. 2014 metais buvo vykdomi visi
darbai pagal STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros
reikalavimai“.
2014 metais pagal gyventojų prašymus, apžiūros aktus, teisės aktų reikalavimus papildomai
organizuoti darbai:
- tarppanelinių siūlių remontas (darbus vykdė UAB „Telšių Alpina“, UAB „Forenus“, UAB
„Edmuna“);
- stogų remontas (darbus vykdė UAB „Irada“, UAB „Eksika“, UAB „Visagino būstas“);
- dezinsekcija ir deratizacija (darbus vykdė UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“);
- rūsių valymas (darbus vykdė UAB „BAI“);
- sienų plokščių hidroizoliacija (darbus vykdė UAB „Telšių Alpina“);
- stogelių remontas (darbus vykdė UAB „Irada“);
- mūrinių sienų tinko remontas (UAB „Edmuna“);
- kanalizacijos remontas (darbus vykdė UAB „Visagino būstas“);
- šilumokaičių praplovimas (darbus vykdė UAB „Visagino būstas“);
- atliekų šiukšliavamzdžių 9-aukščiuose namuose pravalymas (darbus vykdė UAB „Mobetos
komercijos grupė“);
- siurblių keitimas (darbus vykdė UAB „Visagino būstas“);
- ventilių keitimas (darbus vykdė UAB „Visagino būstas“);
- smulkūs remonto darbai (darbus vykdė UAB „Visagino būstas“).
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Darbų kainos (be PVM)
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas
Tarppanelinių siūlių remontas

Suma
Lt
412048

2.

Stogų remontas

3.

Fasadų remontas (sienų plokščių hidroizoliacija)

4.

Stogelių remontas

11383

5.

Kanalizacijos remontas

52983

6.

Šilumokaičių praplovimas

29119

7.

Siurblių keitimas

4870

8.

Ventilių keitimas

8305

9.

Mūrinių sienų tinko remontas

10.

Kiti smulkūs darbai

11.

Dezinsekcijos ir deratizacijos darbai

32474

12.

Rūsių valymas

32657

Pastaba

26437
7962

21800
8013

Visi papildomi darbai atliekami pagal sąmatas.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams namų skelbimo lentose, interneto
svetainėje bei vietinėje spaudoje nuolat teikiama informacija apie atliekamus remonto darbus,
balansavimo priemonių įrengimo darbus, organizuojamus susirinkimus, butų ir kitų patalpų
savininkams aktualiais klausimais, apšildymo būdo parinkimo, pelėsių naikinimo priemonių, liftų
atnaujinimo ir pan.
Viešai skelbiamos ataskaitos už praėjusį laikotarpį. Ataskaitų formos patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. D1-450 „Dėl butų ir kitų patalpų
savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu
daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo“. Skelbiami namų remonto darbų
planai, su kuriais galima susipažinti bendrovės interneto svetainėje www.visaginobustas.lt. Namų
techninės priežiūros vadybininkai visada pasiruošę derinti su gyventojais planus bei jų pakeitimus.
2014 metais gauta iš gyventojų 997 prašymai. Visi prašymai išnagrinėti, pateikti atsakymai,
jeigu reikia organizuoti ir atlikti darbai.
Bendrovės darbuotojai kiekvieną mėnesį nuskaito elektros skaitiklių rodmenis (bendro
naudojimo objektuose), jie tai pat viešai skelbiami bendrovės interneto svetainėje.
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2.4. Eksploatavimas (techninė priežiūra)
Eksploatavimo (techninės priežiūros) darbai vykdomi remiantis darbų sąrašu, pagal sąmatas
ir atliktų darbų aktus. 2014 m. pajamos 970279 Lt, išlaidos 933881 Lt. Eksploatavimo (techninės
priežiūros) tarifai patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.
TS-89 ir viešai paskelbti bendrovės interneto svetainėje.
2.5. Bendro naudojimo vietų valymas
2014 m. gruodžio 31 d. buvo tvarkoma 41955 m² bendro naudojimo objektų 167
daugiabučiuose namuose. Tarifai patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d.
sprendimu Nr. TS-30 ir viešai paskelbti bendrovės interneto svetainėje. Pasikeitus minimaliam
darbo užmokesčiui nauji tarifai patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d.
sprendimu Nr. TS-170
Valymo paslauga nėra privaloma ir namų savininkai gali patys apsispręsti dėl valymo darbų
periodiškumo, jų vykdytojo ir pan., dėl to valomas plotas per 2014 metus svyravo nuo 42650 m² iki
41955 m².
2014 m. pajamos 773379 Lt, išlaidos 759907 Lt.
2.6. Avarijų inžinerinėse sistemose lokalizavimas ir likvidavimas
Bendrovėje ištisą parą budi avarinės tarnybos darbuotojai – po tris darbuotojus kiekvienoje
pamainoje. Darbų sąrašas bei tarifas patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio
27 d. sprendimu Nr. TS-423.
2014 m. pajamos 457784 Lt, išlaidos 494184 Lt.
2.7. Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūra
(eksploatavimas)
Šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros tarifas patvirtintas 2005 m. rugsėjo 29 d.
sprendimu Nr. TS-492. Pasikeitus teisės aktams 2013 metais buvo parengta nauja metodika ir naujai
apskaičiuoti tarifai, bet iki šiol Visagino savivaldybė nepradėjo jų nagrinėti, nors kreiptasi šiuo
klausimu buvo ne vieną kartą. Visagino mieste susiklostė nevienareikšmiška situacija, nes
egzistuoja dvi skirtingos šildymo sistemos – II-III mikrorajonuose atvira (vienintelė Lietuvoje), I
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mikrorajone – uždara. Dėl šios situacijos skiriasi darbų sudėtis, priežiūros bei reguliavimo darbai
vykdomi skirtingai. Esant atvirai sistemai daugiabučių namų savininkai neturi automatinio šilumos
sąnaudų reguliavimo ir šilumos sąnaudų reguliuoti priklausomai nuo išorės temperatūros
neįmanoma. Esant uždarai sistemai, šilumos sąnaudas galima reguliuoti automatiškai, sistema
veikia taupiai, o gyventojai, esant tokiai sistemai, laimi pinigine išraiška. Visagino miesto
gyventojai dėl skirtingų šildymo sistemų turi nevienodas gyvenimo ir galimo šilumos energijos
taupymo sąlygas. I mikrorajono daugiabučių namų gyventojai šildymo sezono pradžioje (dėl
temperatūros svyravimų) moka mažiau.
I mikrorajonas (uždara sistema):
- Kosmoso g. 4

721,42 m²

1,661 Lt/m²

0,0323 kWh/m² (viena laiptinė);

- Visagino g. 11

3509,89 m²

1,977 Lt/m²

0,0385 kWh/m²;

- Visagino g. 9/13

3503,52 m²

1,952 Lt/m²

0,038 kWh/m².

III mikrorajonas (atvira sistema):
- Tarybų g. 7

2714,74 m²

2,203 Lt/m²

0,0429 kWh/m²;

- Taikos pr. 56

3496,16 m²

2,31 Lt/m²

0,045 kWh/m².

Dėl atliekamų papildomų darbų I mikrorajono gyventojams (uždara sistema) teikiamos
papildomos sąskaitos, nes dar 2005 metais patvirtintame tarife nebuvo įvertinti darbai, susiję su
šilumokaičių praplovimu, siurblių remontais, nuolatinio stebėjimo paslauga, serverinės išlaikymu ir
pan.
2014 metais šildymo sezonas prasidėjo nuo spalio 15 d. (Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-1107).
2014 m. pajamos

505409 Lt;

2014 m. sąnaudos

558856 Lt.
2.8. Atliekų tvarkymas

UAB „Visagino būstas“ tvarko atliekas Visagino mieste pagal 2007 m. birželio 20 d. sutartį
Nr. 5-149, sudarytą su Visagino savivaldybe.
2014 m. pajamos už atliekų tvarkymą sudarė 2178533 Lt, išlaidos 1692236 Lt, iš jų 25861
Lt administravimo mokestis grąžintas daugiabučių namų bendrijoms (toliau bendrijos), nes 21
bendrija nusprendė pati skirstyti ir rinkti mokestį už atliekų tvarkymą.
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Nuo 2014 m. mieste įdiegta nauja komunalinių atliekų surinkimo sistema iš 5 aukščių namų
– įrengtos 39 atliekų surinkimo aikštelės, kuriose įrengti 5 m³ pusiau požeminiai konteineriai. Tai
leido sumažinti tarifus: 0,218 Lt/m² – 5 aukščiams namams, 0,282 Lt/m² – 9 aukščiams namams
(Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. TS-171). 2013 metais
atliekų tvarkymo tarifai buvo: 0,247 Lt/m² – 5 aukščiams namams ir 0,290 Lt/m² – 9 aukščiams
namams.
2014 metais surinkta komunalinių atliekų 4811,56 t, iš jų:
mišrių komunalinių atliekų

– 4629,56 t;

baldų

–

146,92 t;

kitų

–

35,08 t.

Iš gyventojų surinkta 3492 t atliekų, iš juridinių asmenų – 1319,56 t.
Vidutiniškai per dieną iš Visagino savivaldybės teritorijos išvežama 19 t komunalinių
atliekų. Per metus palyginimui:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Atliekų pavadinimas
Mišrios komunalinės
Medienos (baldai)
Kitos
Iš viso:

2012
4793,94
102,3
81,3
4977,54

Metai
2013
4810,24
111,20
60,8
4982,24

2014
4629,56
146,92
35,08
4811,56

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ priima atliekas skaičiuodama „vartų
mokestį“ (kainos nurodytos be PVM):
- komunalinės atliekos

70,20 Lt/t;

- baldai

86,00 Lt/t;

- kitos

96,00 Lt/t.

Atstumas iki sąvartyno 72 km. Šiukšliavežėms važiuoti (už valstybinės reikšmės kelio
naudojimą) įsigytos kelių vinjetės už 6359 Lt.
2014 metais į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną nuvežta komunalinių atliekų:
Sausio mėn.

366,12 t;

Vasario mėn.

326,58 t;

Kovo mėn.

361,80 t;

Balandžio mėn.

406,88 t;

Gegužės mėn.

400,76 t;
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Birželio mėn.

402,12 t;

Liepos mėn.

421,68 t;

Rugpjūčio mėn.

460,04 t;

Rugsėjo mėn.

455,52 t;

Spalio mėn.

429,10 t;

Lapkričio mėn.

399,00 t;

Gruodžio mėn.

381,96 t.

2014 m

Gruodis

Lapkritis

Spalis

Rugsėjis

Rugpjūtis

Liepa

Birželis

Gegužė

Balandis

Kovas

Vasaris

Sausis

2013 m

Skaičiuojant (planuojant) tarifus buvo planuojamas atliekų metinis kiekis 4020 t, o faktiškai
buvo išvežta į sąvartyną 3492 t, tai leido grąžinti gyventojams (pagal komunalinių atliekų tvarkymo
įkainio (tarifo) nustatymo metodiką, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26
d. sprendimu Nr. TS-123) – 31224 Lt sumą arba 0,052 Lt/m² naudingo buto plotui. Tai rodo, kad
metiniai komunalinių atliekų tarifai sumažėjo ir sudarė 2014 metais:
5-aukščių namų gyventojams

- 0,214 Lt/mėn;

9-aukščių namų gyventojams

- 0,278 Lt/mėn.

Visagino mieste daugiabučiuose namuose (virš 5 aukštų) stovi 104 1,1 m³ talpos
konteineriai, skirti komunalinėms atliekoms rinkti, iki 5 aukštų namų gyventojai naudojasi
trisdešimt devyniais 5 m³ pusiau požeminiais konteineriais. Juridiniai asmenys naudojasi 1,1 m³
konteineriais.
2014 metais dėl miesto gyventojų kaltės buvo sugadinti du 5 m³ pusiau požeminiai
konteineriai. Tai byloja, kad aplinkosauginiu aspektu miesto gyventojai mažai informuojami,
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šviečiami, trūksta pačių gyventojų atsakomybės ir sąmoningumo, todėl konteinerių stovėjimo
aikštelėse aplink konteinerius primesta daug visokių atliekų. Manome, kad auklėjant gyventojus už
šiuos pažeidimus turėtų būti taikomos sankcijos.
Tarifų palyginimas su kitomis Lietuvos įmonėmis
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Įmonės pavadinimas

Administravimo ir eksploatavimo tarifai

UAB „Utenos butų ūkis“
UAB „Visagino būstas“
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
UAB „Mažeikių butų ūkis“
UAB „Druskininkų butų ūkis“
UAB „Zarasų būstas“
Vilniaus miestas (vidutinis tarifas)
UAB „Komunalinių paslaugų centras“
Panevėžio miestas (vidutinis tarifas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UAB „Druskininkų butų ūkis“
UAB „Elektrėnų butų ūkis“
UAB „Jonavos butų ūkis“
UAB „Mažeikių butų ūkis“
UAB „Visagino būstas“
Vilniaus miestas (vidutinis tarifas)
Šiaulių miestas (vidutinis tarifas)
Alytaus miestas (vidutinis tarifas)

1.
2.
3.
4.

Trakai
Panevėžys
Vilnius
Visaginas

0,181
0,247
0,1  0,181
0,167  0,212
0,114
0,3751
0,19
0,18
0,12
0,37
0,126
0,148
0,15
pagal sąmatas
0,11
0,24
0,21
Šildymo sistemų priežiūros tarifai
0,19
0,108  0,261
0,182
0,18  0,21
0,097
0,2
0,173
0,32
Atliekų surinkimo tarifai
5,61 Lt/1 žmogui
6,61 Lt/1 žmogui
0,21 Lt/m²  0,283 Lt/m²
0,218 Lt/m²  0,282 Lt/m²

Pastaba.
UAB „Visagino būstas“ faktiniai atliekų surinkimo tarifai už 2014 m.-0,214 Lt/ m²0,278 Lt/ m²
2.9. Kitos paslaugos
2014 metais bendrovė teikė turto nuomos paslaugas:
- buvo išnuomotos 1400 m² patalpos, gauta patalpų nuomos pajamų 126411 Lt;
- buvo išnuomotas transportas ir mechanizmai, gauta pajamų 54222 Lt;
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Pagal sutartį su Visagino savivaldybe bendrovė renka savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių patalpų nuomos mokestį. Gauta gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio surinkimo
paslaugos pajamų 13904 Lt.
2014 metais vykdant priešgaisrinės valdybos bei duomenų valdymo inspekcijos nurodymus
buvo atlikti darbai:
- gaisrinės signalizacijos įrengimas:
• Parko g. 4 patalpose už 1453 Lt;
• senuose garažuose adresu Taikos pr. 17A už 9300 Lt;
- apsaugos signalizacijos įrengimas:
• Parko g. 4 patalpose už 1598 Lt.
Vykdant aplinkosauginius reikalavimus pateikta LAAIF paraiška dėl lėšų gavimo valymo
įrenginiams mechanizacijos baro teritorijoje (prie techninės apžiūros centro) įrengti, nes dėl
pagausėjusių, dažnai netvarkingų, automobilių kiekio atvykstančių į techninės apžiūros centrą
padidėjo paviršinių nuotekų tarša). programai
2014 metais tobulinant esamą atliekų surinkimo sistemą įsigyta nauja šiukšliavežė už
830940 Lt, 8 pusiau požeminiai konteineriai už 169448 Lt (kainos nurodytos su PVM).
2014 metais, ruošiantis euro įvedimui, papildomai įsigytos buhalterinių programų, kasos
aparatų, SISTELA programinės įrangos ir normatyvinės duomenų bazės pritaikymo paslaugos,
pakeista programinė įranga, kompiuteriai ir jų įranga už 85383 Lt.
Vykdant Visagino savivaldybės tarybos pavedimą vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų
modernizavimo projektus, atliktas Parko g. 4 patalpų remontas už 22857 Lt, įrengta susirinkimams
skirta salė, įsigyta baldų už 5315 Lt.
2014 metais gauta iš finansinės veiklos (palūkanos, delspinigiai ir pan.) 62091 Lt pajamų.
2.10. Komunikacija su klientais
2014 metais bendrovėje gauta ir užregistruota 2109 raštų, iš jų gyventojų prašymų 987 ir
skundų 10, iš juridinių asmenų 1110 raštų ir 2 skundų.
2014 metais išsiųsti 3809 įvairūs raštai – prašymai, pažymos, pranešimai, įspėjimai ir pan.
Daugiausia raštų siuntė namų techninės priežiūros vadybininkai klausimais, susijusiais su
daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra.
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2014 metais vyko darbuotojų mokymai – bendravimo su klientais, situacijų valdymo ir pan.,
siekiant išvengti galimų konfliktų.
Informacija skirta bendrovės klientams nuolat viešai skelbiama bendrovės interneto
svetainėje adresu www.visaginobustas.lt.
2014 metais gyventojams buvo nuolat teikiama informacija į gautus paklausimus.
Daugiausia klientų kreipėsi dėl namų plokščių sandūrų remonto.
Bendrovės klientai apmoka bendrovės sąskaitas per banką, bendrovės kasose, interneto ir
savitarnos svetainės pagalba.
III. BENDROVĖS PERSONALAS IR APLINKA
3.1. Ekonominės sąlygos
UAB „Visagino būstas“ turi administracinius pastatus adresu Statybininkų g. 24 (3650,41
m²), Taikos pr. 17 (621,33 m²), patalpas adresu Parko g. 4 (140,99 m²), Sedulinos al. 16 (253,52
m²).
Bendrovė apsirūpina reikalingomis medžiagomis, priemonėmis ir įrenginiais savo darbo
funkcijoms vykdyti, taip pat mechanizmais bei reikalinga technika.
3.2. Politinė aplinka
Bendrovės veikla yra priklausoma nuo politinės situacijos, nes daugiabučių namų
administravimas, jų techninė priežiūra priklauso nuo priimtų teisės aktų, kurie dažnai keičiasi ir
atitinkamai sąlygoja darbų apimtis, darbų įkainius ir pan.
3.3. Ekologiniai veiksniai
Bendrovė, teikdama atliekų surinkimo paslaugas bei tam tikslui naudodama automobilius,
keisdama liuminescencines lempas, 2014 metais pridavė utilizacijai pavojingas atliekas: naudotas
padangas, tepalo filtrus, kuro filtrus, oro filtrus, liuminescencines lempas, skudurus 791 Lt sumai
(1616 kg).
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Bendrovei apribojimas ar veiklos sustabdymas dėl padarytos kokios nors žalos aplinkai
nebuvo taikomas. Paskutinis patikrinimas buvo atliktas 2014 m. birželio 16 d. (aktas Nr. (12-KD)42/2014.
3.4. Personalas
Bendrovėje dirba 143 darbuotojas, iš jų:
Pagal bendrovės vykdomą veiklą:
-

daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas – 12;

-

daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatavimas ir inžinerinių sistemų priežiūra – 35;

-

daugiabučių gyvenamųjų namų BNV valymas – 40;

-

komunalinių atliekų tvarkymas – 15;

-

avarinė tarnyba – 7;

-

kiti – 34.

Darbuotojų pasiskirstymas:
1) pagal amžių
pagal amžių
20 m.

30 m.

40 m.

50 m.

60 m.

70 m.

1% 1%

5%

7%
20%

66%
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2) pagal išsilavinimą
pagal išsilavinimą

3%

17%

Aukštasis

49%

Specialusis

31%

Vidurinis
Pagrendinis

3) pagal darbo stažą
pagal darbo stažą
5 metai

10 metų

15%

15 metų

20 metų

25 metai

3%
29%

20%
13%
20%

30 metų
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Per ataskaitinį laikotarpį priimti 150 darbuotojai (įskaitant nuolatinį, papildomą, antraeilį,
terminuotą (sezoninį) darbą), atleisti 151 darbuotojai (įskaitant nuolatinį, papildomą, antraeilį,
terminuotą (sezoninį) darbą).
Darbuotojų metinė kaita priklauso nuo sezoninių darbų, nuo darbuotojų nedarbingumo bei
laikinų darbų atlikimo faktoriaus.

Personalo sveikatingumo rodikliai:
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1. Nedarbingumo dėl ligų ir traumų skaičius
2. Nedarbingumo dėl ligų ir traumų
kalendorinių dienų skaičius

2012
metai
99
1390

2013
metai
106
1894

2014
metai
77
1221

Už dvi pirmas nedarbingumo dienas 2014 metais bendrovės darbuotojams darbdavio buvo
išmokėta pašalpų už 10126 Lt.
Profesinių ligų užregistruota nebuvo.
2014 metais daug dėmesio skirta darbuotojų saugai ir sveikatai. Sveikatos patikrinimai
atlikti pagal sutartį su VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centru.
Per ataskaitinį laikotarpį sudaryta 150 darbo sutarčių, iš jų:
- nuolatiniam darbui

8

- papildomam darbui

53

- terminuotam (sezoniniam) darbui 89
Personalo skyriuje parengti 1469 įsakymai. Pagal kolektyvinės sutarties nuostatas
darbuotojams suteikta:
-

nemokamų atostogų 171 darbo diena;

-

mokamų atostogų laidotuvėms 9 darbo dienos.

Bendrovės darbuotojams paskelbta:
-

drausminių nuobaudų 6;

2014 metais bendrovė kartu su partneriais Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacija
įgyvendino Europos socialinio fondo 2007–2013 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonės
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ lėšomis finansuojamą projektą, iš kurio darbuotojų
mokymams buvo skirta 162 tūkstančių litų.
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Bendrovės elektrikai apmokyti ir atestuoti kaip varžų matuotojai, suvirintojai gavo
tarptautinius sertifikatus, santechnikai apmokyti valdyti automatizuotus šilumos mazgus, namų
techninės priežiūros vadybininkai tobulino žinias nagrinėjant namų šilumos suvartojimo mažinimo
galimybes, vairuotojai gavo 95 kodo atestaciją, 3 vairuotojai apmokyti valdyti hidromanipuliatorių,
darbuotojai, dirbantys su klientais, buvo mokomi valdyti situacijas, bendradarbiauti su klientais,
valdyti stresą, buhalteriai mokėsi tarptautinių standartų reikalavimų.
2014 metais bendrovė gavo licenciją vežti krovinius Lietuvos teritorijoje. Šiam tikslui
apmokytas ir atestuotas mechanizacijos baro viršininkas.
2014 metais didelis dėmesys buvo nukreiptas į buhalterių mokymus, kadangi reikėjo
pasiruošti euro įvedimo procedūroms.
Bendrovėje veikia viena profesinė sąjunga „Komunalininkas“. Pasirašyta kolektyvinė
sutartis, kuri reglamentuoja pagrindinius santykius tarp darbdavio ir bendrovės darbuotojų bei
apsprendžia darbo organizavimą ir apmokėjimą, socialinius ir darbų saugos reikalavimus.
Patvirtintos ir bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklės.
Remiantis kolektyvinės sutarties nuostatomis, bendrovės darbuotojams skirtos pašalpos
artimų giminių mirties atveju už 2700 Lt. Įsigytos naujametinės dovanėlės darbuotojų vaikams už
300 Lt. Darbuotojų jubiliejų proga nupirkta 11 dovanų už 2059 Lt.
Darbuotojai, dirbantys pavojingomis sąlygomis: elektrikai, stogdengiai, suvirintojai –
apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų draudimo kompanijoje AAS „Gjensidige“ Lietuvos filialas.
Draudimo kaina – 986 Lt.
2014 metais sudaryta sutartis dėl darbdavio civilinės atsakomybės draudimo kompanijoje
AAS „Gjensidige“ Lietuvos filialas. Draudimo kaina – 1900 Lt.
Draudimo kompanijoje AAS „Gjensidige“ Lietuvos filialas apdrausta įmonės veikla 3400Lt,
įmonės turtas – 3742 Lt.
Remiantis kolektyvine sutartimi, darbuotojai, dirbantys su pavojingomis medžiagomis:
izoliuotojai, dažytojai, dirbantys pavojingomis sąlygomis: elektrikai, suvirintojai, santechnikai
(dirbant šilumos mazguose, esant išorės temperatūrai žemiau -15° C) – gauna priedus prie
atlyginimų.
Darbuotojų vidutinis metinis darbo užmokestis 1530 Lt. Palyginus su vidutiniu Lietuvos
darbo užmokesčiu, paskelbtu statistikos departamento (bruto darbo užmokestis 2014 metais – 2386
Lt), jis sudaro 64 .
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IV. FINANSINIAI REZULTATAI, JŲ IR RODIKLIŲ ANALIZĖ
2014 metais pajamos sudarė 6721435 Lt. Palyginus su ankstesniais metais:
2011 m.

- 8490992 Lt (+/-) -

-21 

2012 m.

- 6823318 Lt (+/-) -

-2

2013 m.

- 7172704 Lt (+/-) -

-6

Pajamų sumažėjimą lėmė papildomų darbų, apimčių sumažėjimas.
2014 metais sąnaudos sudarė Bendrasis pelnas prieš apmokestinimą -

6670975 Lt;
50460 Lt.

Daugiau informacijos apie finansinius veiklos rezultatus atskleista 2014 m. finansinių
ataskaitų rinkinyje.
4.1. Pagrindiniai rodikliai
2013 m.

2014 m.

7197259
6648523
7286665
39413
3928791
6928012

6721435
6326261
6670975
65263
3996616
7025930

Pokytis
(+)/(-)
-475824
-322262
-615690
+25850
+67825
+97918

1868571
466897

1906180
398888

+37609
-68009

Įstatinis kapitalas, Lt
5374736
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, 2571372
Lt
Darbo užmokesčio sąnaudos, Lt
2995704
Darbuotojų skaičius
162
Vidutinis mėn. atlyginimas, Lt
1541

5374736
2613579

+42207

2598448
143
1530

-397256
-19
-11

Pajamos viso, Lt
Pardavimo pajamos, Lt
Sąnaudos viso, Lt
Grynasis pelnas, Lt
Ilgalaikis turtas, Lt
Trumpalaikis turtas, Lt
Vartotojų skolos, Lt:
gyventojų
juridinių asmenų

Pastabos

Pastaba. (+) – padidėjo, (-) – sumažėjo.
2014 metais bendrovėje buvo vykdoma pajamų ir išlaidų apskaita atskirai pagal kiekvieną
namą, atskirai pagal tarifus, atskirai pagal juridinius ir fizinius asmenis.
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Pajamų pasiskirstymas pagal segmentus 2014 m.:

PAJAMOS

Eksploatacijos
pajamos

Pajamos už
šiukšlių
išvežimą

Pajamos už
BNV
priežiūrą

Administravimo
pajamos

Avarinės
tarnybos
paslaugų
pajamos

Šildymo
sistemų
aptarnavimo
pajamos

Rūsių
valymo
pajamos

Remonto
pajamos

Kita veikla

Renovacija

Abejotinos,
beviltiškos
skolos

Finansinė
veikla

Iš viso:

970.279

1.751.803

773.379

699.890

457.784

505.409

32.657

582920

885.223

0

0

62.091

6.721.435

Palyginamoji pajamų lentelė pagal tarifus:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paslaugų pavadinimas

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Administravimas
Techninė priežiūra (eksploatavimas)
Šildymo sistemų priežiūra
Avarinė tarnyba
BNV valymas
Atliekų tvarkymas

657414
950113
603639
494229
993939
1433850

626583
883953
556619
479289
922601
151104

734586
849705
536411
473998
828067
1853829

699890
970279
505409
457784
773379
1751803

Pastaba
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2014 metais buvo organizuoti papildomi darbai:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pavadinimas

Suma be PVM

Kanalizacijos remontas
Grindų remontas
Turėklų remontas
Siurblių keitimas
Šiukšlių šalintuvų vožtuvų remontas
Vamzdžių izoliacijos remontas
Šilumos punktų įrangos remontas
Karšto ir šalto vandens stovo aklių remontas
Elektros kirtiklių keitimas
Durų remontas
Tarppanelinių siūlių remontas
Sienų plokščių hidroizoliacijos darbai
Ventilių keitimas
Šilumokaičių praplovimo darbai
Stogų remontas
Balkono stogelių remontas
Mūrinių sienų tinko remontas
viso remonto darbai:
Rūsių valymas
Dezinsekcijos ir deratizacijos darbai
Iš viso darbai:

52983
341
797
4870
1729
309
1433
475
2107
822
412048
7962
8305
29119
26437
11383
21800
582920
32657
32474
648051

Finansinės veiklos pajamos – 62091 Lt, iš jų gautos palūkanos už indėlius ir sąskaitas
bankuose – 12640 Lt, baudos, delspinigiai – 31815 Lt, sukauptos palūkanos – 17636 Lt.
2014 metais bendrovės sąnaudos sudarė 6670975 Lt, iš jų:
• medžiagos ir pirktos paslaugos

18,1;

• nusidėvėjimas ir amortizacija

13,8;

• darbo užmokestis

39,0;

• soc. draudimas

15,6;

• remonto ir eksploatacinės sąnaudos

7,2;

• kitos sąnaudos

6,1;

• mokesčiai, įmokos į garantinį fondą

0,2 .
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2014 metais bendrovės sąnaudos
0,20%
medžiagos ir pirktos paslaugos

6,10%

7,20%

nusidėvėjimas ir amortizacija

18,10%

darbo užmokestis

15,60%
soc. draudimas

13,80%

remonto ir eksploatacinės
sąnaudos
kitos sąnaudos

39,00%
mokesčiai, įmokos į garantinį
fondą

2014 m. abejotinomis ir beviltiškomis skolomis pripažinta 398 597 Lt.
2014 metais sumokėta ir užskaityta mokesčių:
• gyventojų pajamų
• soc. draudimo

259806 Lt;
1137470 Lt;

• į garantinį fondą

5661 Lt;

• nekilnojamojo turto

5560 Lt;

• žemės

3059 Lt;

• aplinkos teršimo
• pelno

436 Lt;
39546 Lt.
4.2. Finansinių rodiklių analizė

Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, kurių
pagrindu yra sprendžiama apie įmonės pelningumą, likvidumą, apyvartumą ir pan.
Likvidumo rodikliai rodo ar bendrovė sugeba grąžinti įsipareigojimus. Bendrasis likvidumo
koeficentas nusako, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija įsipareigojimus. Kritinio likvidumo
koeficentas nusako, kiek kartų labiausiai likvidus turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.
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Likvidumo koeficientai:
RODIKLIS
Absoliutaus
likvidumo
koeficientas
Greito
(kritinio)
likvidumo
koeficientas
Bendro
(einamojo)
likvidumo
koeficientas
Grynojo
apyvartinio
kapitalo
koeficientas

L. geri ir
geri
rodikliai

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

0,2

1,21

1,57

1,93

1,94

1,79

1,74

1,94

1,2

1,59

1,96

2,35

2,53

2,35

2,53

2,54

2,0

1,68

2,05

0,34

2,71

2,47

2,69

2,69

Kuo
didesnis,
tuo
geriau

0,24

0,34

0,44

0,47

0,43

0,40

0,40

Pagal akcinių bendrovių įstatymą, bendrovės nuosavas kapitalas neturi būti mažesnis negu
pusė jos įstatinio kapitalo.
Įsiskolinimo koeficientas, dar vadinamas ir skolos koeficientu, parodo kiek 1-nam turto litui
tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo skolos labiau padengtos turtu. Laikoma, kad
koeficiento reikšmei esant žemiau 0.5 būklė yra gera, reikšmei esant virš 0.7 būklė laikoma
nepatenkinama.
Stabilumo koeficientai:
RODIKLIS
Nuosavo
kapitalo ir
įstatinio
kapitalo
santykis
Skolos
koeficientas

L. geri ir
geri
rodikliai

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

Reikšmė

0,50

1,42

1,47

1,51

1.54

1,54

1,54

1,55

0,30

0,35

0,33

0,30

0,28

0,29

0,24

0,24

Bendrasis pelningumas nustato, kiek pelno tenka kiekvienam grynųjų pardavimų pajamų
vienetui. Grynasis pelningumas nusako, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam grynųjų pardavimų
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pajamų vienetui. Nuosavo kapitalo pelningumo koeficentas nusako, kiek pelno tenka kiekvienam
investuotam piniginiam vienetui.
Pelningumo koeficientai:
RODIKLIS
Bendrasis pelningumas
Grynasis pelningumas
Nuosavo kapitalo
pelningumas

2008 m.
0,24
0,06

2009 m.
0,24
0,05

2010 m.
0,23
0,04

2011 m.
0,19
0,03

2012 m.
0,22
0,02

2013 m.
0,19
0,006

2014 m.
0,31
0,010

0,04

0,04

0,03

0,03

0,01

0,005

0,008

4.3. Klientų įsiskolinimas
UAB „Visagino būstas“ vykdydama savo tiesiogines funkcijas, vykdo skolų administravimą.
Skolų administravimas yra vienas efektyviausių būdų, siekiant išvengti skolų sukeliamų pasekmių,
tokiu būdu yra didelė tikimybė užkirsti kelią beviltiškoms skoloms. Vykdydama skolų
administravimą, UAB „Visagino būstas“ skolininko atžvilgiu taiko įstatymo leistinas priemones su
tikslu greitai, efektyviai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą, imasi visų teisėtų bei
korektiškų priemonių, kad skola būtų išieškota ir sumokėta. Galimi du pagrindiniai skolos
išieškojimo etapai: ikiteisminė ir teisminė tvarka.
Skolų išieškojimą ikiteismine tvarka sudaro apmokėjimo už paslaugas terminų sekimas,
priminimo apie įsiskolinimą siuntimas, nurodant kliento teisines pareigas, nevykdymo pasekmes.
Skolų išieškojimo procedūra priklauso nuo įsiskolinimo dydžio bei nuo neapmokėjimo už
paslaugas termino. Bendrovėje patvirtintas Skolų išieškojimo tvarkos aprašas.
Bendras klientų įsiskolinimas iki 2014 metais gruodžio 31 d. sudarė 2306484 Lt, iš jų:
• fiziniai asmenys
• juridiniai asmenys

1906180 Lt;
398888 Lt.

2014 m. gruodžio 31 d. beviltiškų skolų suma – 190771 Lt, abejotinų skolų – 733911 Lt.
Klientų įsiskolinimų palyginimo grafikas su ankstesniais metais:
2010 metai

- 1646298 Lt;

2011 metai

- 1984414 Lt;

2012 metai

- 2099155 Lt;

2013 metai

- 1960464 Lt;

2014 metai

- 2306484 Lt.
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Klientų įsiskolinimų palyginimo grafikas su ankstesniais metais:
2.500.000

2.306.484
2.099.155

1.984.414

2.000.000

1.960.464

1.646.298

1.500.000

1.000.000

500.000

0
2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2014 metais priteisti 102 ieškiniai bendrai 192 508 Lt sumai, perduota skolų išieškojimui
UAB „Gelvora“ 96 011 Lt sumai, UAB „Credibell“ 94 082 Lt sumai.
Antstoliai pervedė išieškotų skolų 76 156 Lt sumai, UAB „Gelvora“ pagalba išieškota
53 107 Lt skolų, UAB„Credibell“ pagalba – 17 451 Lt sumai.
Bendras Visagino miesto gyventojų nemokumas:
- už komunalines paslaugas

89 ;

- už remonto darbus

11 .

Pagrindiniai bendrovės skolininkai juridiniai asmenys:
• BUAB „Visagino komunalininkas“

126962 Lt;

• Sedulinos al. 35 namo bendrija

18239 Lt;

• Sodininkų bendrija „Pavasaris“

19955 Lt;

• AB LESTO

8359 Lt;

• TŪB „Energija“

8290 Lt;

• BUAB „Sedulinos vaistinė“

8217 Lt;

• Taikos pr. 6 namo bendrija

9999 Lt;

• UAB „Žeimenis“

7217 Lt;
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• BUAB „Visagino prekybos centras“

5455 Lt;

• UAB „Nikvikas“

4694 Lt;

• NUKEM TECHNOLOGIES GMBH

4836 Lt.

4.4. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Nuosavas kapitalas 2014 m. pabaigoje sudarė 8350694 Lt, palyginus su 2013 m. padidėjo
65263 Lt.
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2014 m. pabaigoje sudarė 2613579 Lt, palyginus su
2013 m. 2571372 Lt, padidėjo 42207 Lt.

V. RIZIKOS VALDYMO TIKSLAI
Bendrovė su rizika susiduria kasdien, tai įprasto gyvenimo dalis. Aplinkoje, kur
nepageidaujami įvykiai bei neišnaudotos galimybės gali paveikti bendrovės pelningumą, vertę,
paslaugų kokybę labai svarbu surasti pusiausvyrą tarp nepalankių rizikos padarinių bei sąmoningo
rizikos prisiėmimo. Siekiant šio tikslo bendrovėje atsižvelgiama į visas – finansines, technologines,
socialines ir aplinkos apsaugos rizikas. Pagrindinių rizikos rūšių apibūdinimas:
1. Bankroto ribos siekiančių įmonių didėjimas didina bendrovės skolas, kurios tampa
beviltiškomis.
2. Gyventojų migracija bei duomenų apie jų buvimo vietą stoka didina avarijų daugiabučių
namų inžinerinėse sistemose riziką, didėja ir darbo laiko bei lėšų sąnaudos ieškant butų savininkų.
3. Bendrovės priklausomybė nuo Visagino savivaldybės tarybos sprendimų, kurie ne visada
yra naudingi bendrovei, be to, jų priėmimas delsiamas.
4. Bendrovės aptarnaujamų daugiabučių gyvenamųjų namų plotas didelis ir išsidėstęs ne
vienoje vietoje, todėl atsiranda darbų kokybės ir neteisingo laiko panaudojimo rizika – darbininkas
vienas atlieka darbus ir skirsto darbo laiką savo nuožiūra – neįmanoma kontroliuoti visų darbų
eigos. Yra tikimybė, kad darbai gali būti atlikti nekokybiškai, egzistuoja žmogaus nesąžiningumo
faktorius.
5. Yra rizika įsigyti nekokybiškas medžiagas, nes rinkoje atsirado daug suklastotų sertifikatų
ir nekokybiškų prekių, o pagrindinis pirkimo vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.
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6. Yra rizika pasamdyti remonto darbams atlikti netinkamą įmonę, nes kainų apklausose
pagrindinis vertinimo kriterijus – mažiausia kaina, tačiau tai ne visada pateisina kokybę.
7. Dėl gyventojų nemokumo yra rizika neatlikti visų planuojamų darbų.
8. Dėl ekonominio nestabilumo didėja rizika dėl klientų nemokumo, t.y. sumažėja
apyvartinis kapitalas ir didėja skolos.
9. Dėl išlaidų teismams ir teismo antstoliams yra rizika padidinti esamas skolas, bet jų
neatgauti.
10. Dėl gyventojų netinkamo elgesio yra rizika turėti nuostolių dėl sugadintų (sulaužytų,
sudegintų ir pan.) atliekų konteinerių.
11. Dėl dažnai keičiamų Lietuvos Respublikos teisės aktų galimi neatitikimai darbų
apimtyse.
12. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas administruojant gyvenamuosius namus
priklauso nuo gyventojų priimtų sprendimų. Tai apsunkina darbų organizavimą, nes butų ir kitų
patalpų savininkų nuomonė nesutampa su priimtais teisės aktais.
13. Dėl netobulos komunalinių atliekų surinkimo sistemos gali trikti atliekų surinkimo bei
išvežimo darbai. Priimami nauji teisės aktai kelia daug neaiškumų šioje srityje ir kol kas
neišspręstas klausimas dėl administravimo.
Rizikų valdymas – užtikrinti sklandų bendrovės strategijos ir finansinės veiklos vykdymą.
Valdant rizikas siekiama palaikyti pakankamą veiklos procesų kontrolės lygį, sumažinti
rizikas sukeliančių įvykių atsiradimo tikimybes ir galimus neigiamus padarinius, užtikrinti, kad
rizikos neviršytų priimtino rizikų lygio bei būtų įgyvendinti bendrovės tikslai.
5.1. Teisinio reguliavimo rizika
Teisinio reguliavimo rizika siejama su nepalankiais teisinės aplinkos pokyčiais bei
reguliuojančių institucijų sprendimais.
5.2. Konkurencinė rizika
Vykdydama savo veiklą bendrovė susiduria su konkurencija – konkuruoja su įmonėmis,
teikiančiomis panašias paslaugas daugiabučių namų administravimo srityse.
5.3. Techninė rizika
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Vienas iš pagrindinių bendrovės tikslų – užtikrinti prižiūrimų namų saugumą ir patikimumą.
Šį tikslą bendrovė įgyvendina griežtai laikydamasi teisės aktų, nustatytų statybos ir eksploatavimo
taisyklių, darbų vykdymo procedūrų, stebėdama namų techninę būklę, šalindama nustatytas
neatitiktis, tobulindama eksploatavimo procesų valdymą, techninės priežiūros darbų organizavimą,
užtikrindama reikiamą parengtį avarijų ir ekstremalių situacijų atvejais, tirdama, analizuodama
sutrikimus, vertindama galimus avarijų ir sutrikimų pavojus, planuodama bei įgyvendindama
atitinkamas prevencines priemones, išlaikydama reikiamus darbuotojus, užtikrindama tinkamą jų
kompetenciją. Bet namų techninė priežiūra priklauso nuo namų savininkų mokumo bei noro
tinkamai vykdyti techninę priežiūrą. Lėšos techninei priežiūrai šiuo metu nekaupiamos.
5.4. Finansinė rizika
Finansų valdymo tikslas, siaurąja prasme, yra aprūpinti veiklą pinigais ir gauti iš jos pelną,
plačiąja prasme – didinti savininkų turtą.
Finansų valdymas apima įmonės:
- piniginių išteklių kaupimą;
- paskirstymą;
- naudojimo kontrolę.
Rizikų valdymas – užtikrinti sklandų bendrovės strategijos ir finansinės veiklos vykdymą.
Rizikos valdymo strategija – rizikos vengimas, jos neigiamo poveikio šalinimas bei kai kurių
atitinkamos rizikos pasekmių priėmimas.
VI. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
2015 metais bendrovė toliau vykdys numatytą veiklą, todėl finansinių rodiklių planas
rengiamas atsižvelgiant į pasiektus 2014 metais rezultatus. 2015 metais planuojama gauti 1970tūkst.
Eur pajamų.
Atliekų tvarkymo pajamos 2015 metais planuojamos 637 tūkst. Eur.
Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų tvarkymo pajamos planuojamos 220 tūkst.
Eur.
Namų administravimo pajamos planuojamos 195 tūkst. Eur.

37

Namų eksploatacijos, avarinės tarnybos, šildymo sistemų priežiūros planuojamos pajamos
588 tūkst. Eur.
Planuojamos 2015 metais sąnaudos 1925 tūkst. Eur.
Planuojama toliau tęsti finansų ir verslo valdymo sistemos įdiegimą, tai leistų apjungti visas
įmonės veikas ir padėtų kokybiškiau aptarnauti klientus, pagerėtų apsikeitimas duomenimis tarp
skyrių, sutrumpėtų bendrovės darbuotojų neefektyvus darbo laiko panaudojimas ir pan.
2015 metais prisidėsime prie akcijos „Darom 2015“.
2015 metais planuojama pradėti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos procesą.
2015 metais planuojama ir toliau gerinti visų veiklos krypčių atliekamų darbų kokybę, tęsti
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, dalyvaujant ES fondų finansuojamoje programoje.
2015 metais bus tęsiamas pinigų perlaidų operacijų vykdymas.
2015 metais bus siekiama kuo daugiau susigrąžinti skolų, vykdant aktyvią skolų prevenciją
bei išieškojimą. Planuojama tęsti santykius su skolų išieškojimo įmonėmis.
2015 metais ir toliau bus teikiamos patalpų, mechanizmų bei autotransporto nuomos
paslaugos, ratų montavimo bei balansavimo paslaugos.
2015 metais planuojama pelninga bendrovės veikla – apie 2,34  nuo įmonės sąnaudų.
2015 metais planuojame pateikti tvirtinti įmonės paslaugą – daugiabučių namų šildymo bei
karšto vandens sistemų priežiūros įkainius. Bus siūloma įkainius diferencijuoti pagal namus,
priklausomai nuo juose esančių inžinerinių sistemų tipo, jų amžiaus, aukštingumo.
Sieksime pagerinti esamų paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybę, toliau kelti darbuotojų
kvalifikaciją.
Stengsimės padėti Visagino savivaldybei tobulinti atliekų tvarkymo sistemą. Be to, socialiai
atsakingos mūsų veiklos filosofija – suvokimas, kad savo misiją turime vykdyti siekdami kuo
mažesnio poveikio aplinkai.
Sieksime gauti aplinkos apsaugos fondo lėšas ir planuojame įrengti valymo įrenginius
mechanizacijos baro teritorijoje adresu Taikos pr. 17, kad sumažinti lietaus nuotekų taršą.
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VII. ĮMONĖS IR VADOVO VAIDMUO SPRENDŽIANT IR ĮGYVENDINANT ĮMONEI
KELIAMUS TIKSLUS
Bendrovės vaidmuo sprendžiant socialinius klausimus Visagino mieste pakankamai
reikšmingas. Jos atliekamos funkcijos tokios kaip atliekų tvarkymas, pastatų techninė priežiūra
paliečia kiekvieną miesto gyventoją, taipogi formuoja svečių požiūrį į Visagino miestą.
Bendrovės vadovo vaidmuo yra ne tik subalansuoti įmonės vidaus tvarką ar taisykles,
lemiančias gerą funkcijų vykdymą, ritmingą ir užtikrintą darbą, bet ir padėti miesto vykdomajai
valdžiai spręsti rūpimus klausimus, rasti pasiūlymų balansuojant tarp ekonominių ir socialinių
iššūkių. Vadovo novatoriškumas, reiklumas ir kompetencija leidžia susidaryti branduoliui jėgų
bendrovės viduje, be kurių nebūtų galima įgyvendinti bendrovei keliamus reikalavimus. Naujų žinių
įgijimas, investicijos į darbo vietas, žmones, gamybos priemones, procesų optimizavimas – viskas
vadovo turi būti numatyta ir apspręsta bei nukreipta į keliamus įmonei tikslus. Be vidinių
organizacinių klausimų, kurie susiję su keliamų tikslų įgyvendinimu, svarbus ir pačių tikslų
formavimas. Jie suformuojami valdybos ir administracijos kompetencijos rėmuose, kur pagrindinius
tikslus formuoja miesto politikai.
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